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ЖАСЫЛ ЭКОНОМИКАҒА КӨШУ ЖОЛЫНДА ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТТІ ҰЙЫМДАСТЫРУ 

 

Қазақстанның халқының әл-ауқатын, өмір сапасын арттыру және елдің әлемдегі ең үздік дамыған 30 

елдің қатарына енуі арқылы әрі қоршаған ортаға түсетін салмақты және табиғи ресурстардың ахуалының 

нашарлауын барынша азайтуды іс жүзіне асыра отырып - жаңа формациядағы экономикаға өту мақсатындағы 

терең жүйелік қайта құруға негіз жасайды. 

(Қазақстанның «Жасыл экономикаға» өтуі жөніндегі тұжырымдамасынан) 

Бүгінгі таңда әлемде экологияға қатысты көптеген проблемалар туындап, күн сайын табиғи ресурстар 

азайып, қоршаған орта бүлінуде. Үнемі климаттың өзгеруі, Жер атмосферасының ластануы, ормандардың 

кесілуі және басқа да экологиялық мәселелер туындайды. Өнеркәсіптің даму қарқыны, еліміздің өсуі мен 

болжанған ресурстар тапшылығы, еліміздің Үкіметін, экологиялық мәселелерді жаңаша қарауға және 

Қазақстанды жасыл экономикаға көшуіне итермелейді. Жаһанды жайлап келе жатқан дағдарыс тұрақты дамуға 

елеулі қатер төндірмей қоймайды. Сондықтан жасыл экономикаға көшу бүгінгі таңдағы өте өзекті мәселе 

болып отыр. «Жасыл экономика» келешек ұрпақ үшін қоршаған ортаны қорғайтын тұрақты экономика мен 

қоғамның символы. Ол соңғы 2 онжылдықта қалыптасқан, табиғи ортаға тәуелді болып табылатын, соның 

аясында өмір сүретін және оның бөлігі болып табылатын экономика ғылымының бағыты. «Жасыл 

экономиканың» түйінді жетістігі - «жасыл» жұмыс орындарын, «жасыл» өндіріс салаларын, технология, жұмыс 

түрлерін ашу, экологиялық тұрақты экономика және әлеуметтік дамудың деңгейі. Әлеуметтік әділдік, даму 

және қоршаған ортаны қорғау қауіпсіз және барынша сау жұмыс орындарын, лайықты еңбекпен қамтумен 

байланысты болуы керек. 

«Қазақстан - 2050 стратегиясы»: қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты - елдің «жасыл» даму 

жолына көшуіне негізделген экономиканың орнықты, әрі тиімді моделін құрудың нақты бағдарын белгілеп 

берді. 

Жасыл экономика бұл экономикалық теориядағы жаңа бағыттардың бірі. Ол табиғи ресурстарды «табиғи 

капитал» ретінде қарастырады.  

«Жасыл экономикаға» көшу Қазақстанға әлемнің неғұрлым дамыған 30 елінің қатарына кіру жөнінде 

қойылған мақсатқа қол жеткізуін қамтамасыз етеді [1]. Ел алдында тұрған «жасыл экономикаға» көшу 

жөніндегі негізгі міндеттері:  

1) ресурстарды (су, жер, биологиялық және басқа) пайдалану мен оларды басқару тиімділігін көтеру;  

2) қолда бар инфрақұрылымды жаңғыртып, жаңаларын салу;  

3) қоршаған ортаға қысымды жұмсартудың рентабельдік жолы арқылы халықтың әл-ауқаты мен 

қоршаған ортаның сапасын көтеру;  

4) ұлттық қауіпсіздікті, соның ішінде су қауіпсіздігін көтеру болып табылады.  

Елбасымыздың тұжырымдамасына сәйкес, болашақта «Жасыл экономикалық» қайта жаңғыртудың 

қайтарымы да тиімді болмақ. Мысалы, Қазақстанда ЖІӨ-нің энергия тұтыну көлемі 2030 жылдары 30 пайызға, 

2050 жылдары 50 пайызға дейін төмендетіледі.  

Сонымен қатар Елбасымыз елдік дамудың «жасыл» жолы Астанадағы алда тұрған ЭКСПО-2017 қуатты 

серпіліс беруі тиіс екенін және халықаралық көрме мен оның тікелей баспалдағы болып саналатын «жасыл 

экономика» тұжырымдамасының арқасында көптеген қазақстандықтар еліміз қол созып отырған «болашақтың 

энергиясын» өз көзімен көре алатындығын басып айтты. 

Экономиканың ресурстық секторларында активтерді жаңарту циклі біршама уақыт алады, ал 

экономикасы табиғи пайдалы қазбаларды өндіруге бағдарланған елдерде таза экономикаға көшуге ондаған 

жылдар жұмсалады. Бұл тұрғыдан алғанда Қазақстан да одан тыс қалмайды.Осыған байланысты «Жасыл 

экономикаға» көшу жөніндегі тұжырымдаманы іске асыру үш кезеңмен жүзеге асырылады: 

2013-2020 - осы кезеңде мемлекеттің негізгі басымдығы ресурстарды пайдалануды оңтайландыру және 

табиғат қорғау қызметінің тиімділігін арттыру, сондай-ақ «жасыл» инфрақұрылымды құру; 

2020-2030 - қалыптасқан «жасыл» инфрақұрылым базасында суды ұқыпты пайдалануға, жаңартылатын 

энергетика технологияларын дамытуды көтермелеп, ынталандыруға және оны кеңінен пайдалануға, сондай-ақ 

құрылыстарды энергия тиімділігінің жоғары стандарттарының базасында салуға бағдарланған ұлттық 

экономиканы жаңарту; 

2030-2050 - ұлттық экономиканың табиғи ресурстарының жаңартылуы мен орнықтылығы 

қағидаттарында пайдалануды талап ететін «үшінші өнеркәсіптік төңкеріс» деп аталатын қағидаттарға көшу[2]. 

Тұтастай алғанда, «жасыл экономикаға» көшу үшін қажетті инвестициялар көлемі жыл сайын ЖІӨ-нің 

шамамен 1%-ын құрайды, бұл жылына 3-4 миллиард АҚШ долларына тең. 

Қазіргі заманғы дағдарыстан шығу жолдарының жаңа тәсілдері экономиканы дамытудағы «жасыл өсім» 

мен «жасыл экономика» стратегиясында болып отыр. Жасыл көпірмен жасыл экономикаға бет алу. «Жасыл» 

ұғымы 2005 жылы Сеулде өткен қоршаған ортаны қорғау министрлерінің 5-ші конференциясынан бастап 

жаппай қолданыла бастады. Оңтүстік Корея мемлекеттік «Green growth» (жасыл өсім) стратегиясын қабылдап, 
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оның негізгі идеяларын барлық мемлекеттердің аймақтарына таратуды және экономикалық дамудың жаңа 

тәсілдерін жаппай насихаттауды ұсынды. Аталған стратегияның негізгі жаңалығы оның тек табиғатты қорғауға 

ғана емес, сонымен қатар, экономикалық өсу мен технологиялық дамуға ықпал етуінде болып табылады. 

Дағдарыстан шығудың осындай жолдарын басқа дамыған елдер де ұстана бастады. Қазақстанда да 2010-2014 

жылдарға арналған «Жасыл даму» үкіметтік бағдарламасы қабылданды. Бағдарламаның басымдықтарына 

парниктік газдардың шығарындыларын азайту, өндірістік және тұтынылған қалдықтар проблемаларын шешу, 

қоршаған ортаны ластағаны үшін төлемдерді экологиялық салықтарға ауыстыру, су ресурстарын сақтау 

жатады. Осы бағдарлама қазіргі күнде іске асып жатыр. Оның бір көрінісі - Астанадағы көптен күткен зауыт 

құрылысы «Алтын-ТЕТ» ЖШС- нiң инвестициялық қаржысы есебiнен салынып бітті. Испандық технологияға 

сәйкес, зауытта қалдықтар сұрыпталады. Сұрыпталған шикізаттар қайта өңделгеннен кейiн өндiрiстiк немесе 

басқа да мақсаттарда пайдалануға дайын. Осылайша, қалдықтарды жою және көмуге бюджеттік дотациялар 

деңгейін төмендетуге ықпал етіп, қоқысты іріктеу арқылы полигонда көмілген қалдықтардың көлемін 5 есе 

азайтуға септігін тигізеді деп күтілуде. Жалпы алғанда, 2013 жылы Қазақстан аумағында 8 қоқыс өңдейтін 

зауыт іске қосылды. ҚР құрылыс және тұрғын үй коммуналдық шаруашылық агенттігі осы жоба бойынша 

ТЭН-ге тендер жариялады. ҚР Қоршаған ортаны қорғау министрлігінің хабарлауынша, 10 жыл ішінде 

Қазақстанда тұрмыстық қалдықтарды өңдейтін 41 зауыт ашылады. Жасыл өсім және жасыл экономика 

стратегиясы жасыл технология негізіндегі жаңа инвестицияларды талап етеді. Жалпы дағдарыстарды шешуде 

әртүрлі жолдар қарастырылуы шарт, оның ішінде, инвестиция ерекше орынға ие. Осы инвестиция арқылы 

«жасыл» экономикаға тезірек әрі орнықты түрде көшуге болады. Ол үшін «жасыл» немесе экологиялық 

инвестициялар тарту керек. 

Экологиялық (жасыл) инвестициялар - бiрлiктердiң белгiленген мөлшерiн беруден, парниктiк газдар 

шығарындыларына квоталарды, парниктiк газдар шығарындыларын азайтуға немесе сiңiрiлуiн арттыруға 

бағытталған жобаларға, бағдарламаларға және iс-шараларға бөлудiң ұлттық жоспарындағы квоталар көлемiнiң 

резервiн басқарудан алынған қаражатты инвестициялау [3]. 

«Жасыл» экономикаға бет бұру үшін инвестициялаудың келесідей бағыттарын ұсынуға болады: 

1) Ғимараттар мен үйлердің энергиялық тиімділігін арттыру, сонымен қатар, үйлер мен кеңселердің 

айналасын көгалдандыру мен жасылдандыру үшін материалдық ынталандыруды ұйымдастыру. Құрылыстың 

қазіргі заманғы озық технологияларын қолдана отырып энергияны тұтынуды 80%-ға дейін қысқартуға болады. 

2) Энергияны үнемдейтін және аз ластайтын көлік жүйесін енгізу. 

3) Энергия таратудың интеллектуалдық жүйесі бар тұрақты энергетика жүйесін енгізу. 

4) Ұлттық саясаттағы игіліктерді іске асыру. 

5) Ауыл шаруашылығы және халықты тұщы сумен қамтамасыз ету. 

6) Жер ресурстарын кеңінен қолдану және кешенді құрылыс саясатын құру. 

7) Тұщы су ресурстарын орталықтан басқару. 

8) Технологияларды әзірлеу және олармен алмасу.  

Қазақстанның әлемдік инвестициялық нарықтағы тиімді артықшылығы - оның ішкі саяси тұрақтылығы 

болып табылады. Мемлекет басшысы әрдайым бұл мәселені елдің дамуының басты арқауы деп таниды. 

Табиғат пен экологияға зиян келтірмеу - таза технологиялардың игі мақсаты. Қазақстан Республикасы 

бизнес үшін жасыл идеяларды қолдайды және олардың дамуына өз үлесін қосады. 

Мемлекет қабылдаған жоспарлау мен орнықты дамудың кешенді тәсілдерін әзірлеудегі «жасыл» 

принциптер экономика салаларын басқару, бизнеске «жасыл» инвестицияларды ынталандыру, смарт 

технологияларды енгізу, жаңа білім трансферті мен табиғи капиталды сақтауға көмектесетін ұсынылған 

қызметтер жүйесін реформалау қажет. 

«Жасыл экономика - Қазақстан қабылдаған халықаралық міндеттемелерге сәйкес және болашақ 

ұрпақтың мүддесі үшін табиғи шикізат қорларын тиімді және рационалды қолдану арқылы тұрғындардың әл-

ауқатының артуына жеткізетін табысты экономика. Электр және жылу энергиясының генерациясы, газ өндіру, 

су ресурстарын пайдалану, ауыл шаруашылығын тұрақты дамыту, өнеркәсіп қалдықтарын басқару мен тұтыну, 

көлік және жол инфрақұрылымы жасыл экономиканың негізгі секторлары болып саналады [4]. 

Секторлар бойынша Тұжырымдаманың нақты міндеттерін іске асырудың құралдары, кейіннен түзетіліп, 

ауа сапасын жақсарту, өндіріс пен тұтыну қалдықтарын басқару, құрғақшылыққа, жердің бүлінуіне қарсы күрес 

және топырақтың құнарлылығын көтеру, балық шаруашылығын, аквадақылдарды дамыту мен балық 

ресурстарын молықтыру сияқты мәселелерге жаңадан назар аударылатын «Агробизнес - 2020» Қазақстан 

Республикасында агорөнеркәсіптік кешенді дамыту жөніндегі 2013 - 2020 жылдарға арналған бағдарлама, 

Қазақстан Республикасын үдемелі индустриялық-инновациялық дамыту жөніндегі 2010-2014 жылдарға 

арналған мемлекеттік бағдарлама, Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға 

арналған мемлекеттік бағдарламасы, аумақтарды дамыту бағдарламасы, мемлекеттік органдардың 

стратегиялық жоспарлары, 2010-2014 жылдарға арналған «Жасыл даму» салалық бағдарламасы мен басқа да 

салалық бағдарламалар сияқты, Тұжырымдаманың негізгі бағыттарын енгізу бөлігінде өзгерістер мен 

толықтыруларды ескеретін, қолданыстағы бағдарламалық құжаттар болып табылады. Сонымен қатар Су 

ресурстарын басқару жөніндегі 2014-2040 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарлама әзірлеу жоспарланып 

отыр. 

Есептеу бойынша 2050 жылға қарай «жасыл экономика» шеңберіндегі жаңартулар ЖІӨ-ді 3 пайызға 

қосымша ұлғайтып, 500 мыңнан астам жаңа жұмыс орындарын құруға, өнеркәсіп пен қызмет көрсетулердің 
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жаңа салаларын қалыптастыруға, халық үшін сапалы өмір сүру стандарттарын қамтамасыз етуге мүмкіндік 

береді. 

Жасыл экономикаға көшу тиімділігінің бірнеше факторы бар. Халықаралық сараптама бойынша, жасыл 

жобаларға салынған инвестицияның 2/3-і өзін-өзі ақтаса, 1/3-і бес жыл көлемінде шығынсыз деңгейге қол 

жеткізеді[5]. Энергия тиімділігінің артуына қарай инвестицияның тиімділігі 50 пайызды құрайды, оның өзін-өзі 

ақтау мерзімі екі жылға созылады. «Жасыл» экономикаға салынған инвестиция активтердің жылдам өсіп келе 

жатқан санатына кіреді. Мысалы, жаңғыртпалы энергия көздеріне салынған халықаралық инвестициялар 

көлемі жағынан қазба байлықтары инвестицияларының көлеміне жақындайды. 

Табиғи ресурстар көздері сарқылып, қоршаған ортаның ластануынан адам денсаулығының нашарлауы 

күрт өсті. Бүкіл әлемдік қауымдастық осыған алаңдаулы. Жасыл экономика бұл күрделі сұрақтардың басты 

шешімі болып табылады. Оны дамыту арқылы зиянды қалдықтардың ауаға таралуын қысқарту, табиғи 

қорларды үнемдеп тұтыну, энергия тиімділігін арттыруға қол жеткіземіз. Жаңа экономиканың стратегиясы 

табиғи технологиялардың дамуына инвестицияларды тартып, ел экономикасын жаңа белеске жеткізеді. 

Экологияға бағытталған жасыл экономиканың жарқын болашағы бар. 
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THE ATTEMPTS OF KAZAKHSTAN TO CREATE THE COMPETITIVE SOCIETY BY MEANS OF 

TRINITY OF LANGUAGES 

 

The genuine destination of every nation, country, family is to grow and bring up dignified generation because 

this is the future. However we live in innovative, rapidly developing and changing world in terms of which every 

following generation has to adapt to the conditions that previous one creates. As the matter of fact, according to 

scientists – every next generation is more intelligent than the generation before and it makes sense. In fact nowadays we 

live in the world of tough competition and high competitiveness. In order to cope with all the trends and tendencies and, 

moreover, be able not only to stand but also overcome those circumstances, the mankind makes its steps towards the 

complex development.  

The topic covered in this article is dedicated to languages. Languages are considered to be one of the factors that 

increases the competitiveness in modern society. Every state and government stimulates the nation in learning foreign 

languages because it is the way to the international interaction and knowledge exchange. Fortunately, the Republic of 

Kazakhstan is one of such countries with its language trinity.  

“The Trinity of Languages” is a special course that our government has taken in order to build developed society 

in terms of language and comprehension aspects. To keep the integrity and identification of our nation, people have to 

know and speak fluent Kazakh language. Also the past of Kazakhstan is closely related to Russia,  moreover as the post 

– Soviet state and as the country where over 120 nations live, Russian language is important. Eventually we all need 

English for this language is considered to be as the language of international communication with help of which 

Kazakhstan is willing to be among 30 most developed countries of the world. It is also important to mention that 

English increases global awareness of people who practice it.  

In fact our country has been gradually moving towards the three languages learning and use in different spheres. 

Up till this year Kazakhstan has made steps to study three languages. First, those were intellectual schools, in other 

words schools for gifted children, where special groups, having the subjects like biology, geography, physics in English 

language, were formed. This step was more likely an experimental one in order to show the results of the methods. 

Secondly, in 2010 the students of our country gained an opportunity to get the education in Nazarbayev University 

which is located in Astana. It is important to mention that the educational process in the university is completely in 

English which is why the students have to pass the foundation course at the very beginning. Moreover NU has invited 

foreign professors to teach our students in English. The university is considered to be at the very high level and the 

graduates are supposed to direct their knowledge and skills to the catch-all growth of our state. Finally, this year with 

the advent of a new minister of science and education – Erlan Sagadiyev, the program “Trinity of Languages” enters a 

new phase. In his first appeal to the nation the minister has mentioned the importance of three languages and the way 

the program will be realized in near future. Also during his performance at TEDxAlmaty he paid his attention to the 

spreading of English language: “Все современные теоретические и прикладные науки… не создаются на 
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казахском языке, они создаются на массе других языков. Похоже, что мир договорился, что языком 

распространения этих знаний будет английский”. [1] According to his speech our nation has to be able to keep its 

identity in terms of Kazakh language, but at the same time we have to get closer to the process of globalization which 

requires the knowledge of English in order to be a competitive state.  

"It needs to intensify development of Kazakh, Russian and English languages in the country and put this work 

into practice," said Kazakh President Nursultan Nazarbayev at the 15th session of the Assembly of People of 

Kazakhstan. [2] 

It is known that only the state can successfully develop and blend well with a number of leading countries in the 

world that will be able to create for its citizens decent working conditions for the acquisition of high-quality and modern 

education. President Nursultan Nazarbayev has set a high bar to the domestic education. It should become a 

competitive, high-qualit, so that graduates of the Kazakh school could easily continue their education in foreign 

universities. The most important strategic task of education is keeping the best Kazakh educational traditions and 

providing the school graduates an international qualification and capacities to develop their linguistic consciousness, 

based on — to master the state, native and foreign languages. 

Kazakhstan, remaining ethnic and confessional state is experiencing today a complex and contradictory period of 

its cultural and linguistic development. It is demonstrated by the language situation, the characteristic of which is given 

in the Concept of the language policy of the Republic of Kazakhstan. It should be noted that virtually all the documents 

in the language policy of a core idea are the necessities of mastering several languages. The concept of expanding the 

scope of functioning of the national language is to improve its competitiveness started in 2007-2010 which aimed at 

improving the quality of teaching the national language, the functioning of the national language in all spheres of public 

life, enhancing its role as a factor in strengthening inter-ethnic harmony and Kazakhstani patriotism. 

The concept of the language policy of the Republic of Kazakhstan determines the Russian language as the main 

source of information on various fields of science and technology as a means of communication with the near and far 

abroad. In this regard, a new sound is the problem of language education. Source in this case is the idea that learning 

any language must be accompanied by studying the culture native speakers. Moreover, this process should be studied 

together, not in separate planes. In this regard, it would be correct to speak about cultural education, which should be 

resulted in civil society multilingualism. 

Terms of multilingualism should form the native language that reinforces the awareness of belonging to their 

ethnic group, the Kazakh language as the state ownership of which contributes to the successful integration of civil, 

Russian language as a source of scientific and technical information, and other non-native foreign language to develop 

the human capacity for self-identity in the world Community. Therefore, the study of language as one of the main 

indicators of human adaptation to the new socio — political and socio-cultural realities is now an actual scientific and 

theoretical, scientific and practical task. In addition, the objective was necessary to rethink the existing period of 

independence in the traditional concepts of language policy and language situation. 

Most clearly in relation to the problem of the language situation of modern Kazakhstan is reflected in the 

President of the Republic of Kazakhstan Nursultan Nazarbayev «New Kazakhstan in a New World» from 2009, where 

in order to ensure the competitiveness of the country and its citizens offered a phased implementation of the cultural 

project «Trinity of languages», according to which we need to develop three languages: Kazakh as the state language, 

Russian as a language of international communication and English as the language of successful integration into the 

global economy. Under these conditions, the problem is updated formation and development of multilingual education, 

including issues of development of its theoretical and methodological grounds. Answers to questions related to the 

problem of multilingual education due to its versatility and diversity can be found only on the condition of the study, a 

systematic and comprehensive analysis of the theoretical concepts of various scientific schools.[3] 

In accordance with the program Kazakhstan students should be able to comprehend the subjects in English. This 

trend will originate from pupils at schools. Starting with this year such subject as chemistry, physics, biology, and 

computer science will be introduced in three languages including English. As the matter of fact the government is 

planning to resort the new modern methods developed according to the best world systems of education. Moreover 73 

thousand teachers of elementary schools will have the special preparation to the next study year in accordance with this 

methods. As the minister of science and education mentioned: "Наиболее правильным для нас решением будет 

обучить казахстанскую молодежь, особенно сельских детей, наряду с родным языком свободному владению 

английским. Они не только смогут немедленно и свободно получать нужные им знания, но и им откроются 

двери в самые лучшие университеты, наши и мировые"[4]. We totally agree with the minister’s words however 

there were and there are still lots of questions relating to the education in three languages. No matter how brilliant the 

idea is, there will always be the flip side that challenges it. It is true fact that our future is connected to English and it is 

great to have an opportunity to study the language in different spheres but the comprehension of subjects in foreign 

language is quite difficult for the students of elementary schools. It is hard actually for the students of universities. After 

all, even Nazarbayev University provides one year of foundation which is completely directed to the study of English 

language and students’ adaptation. We think it is required and compulsory factor in education process otherwise there 

will be no results, unfortunately.  

In fact, as it was said before, the absence of the expected results will be caused by the complexity of the 

program, more precisely – by its implementation. It will lead to focus disorientation because the student will have 

problems with understanding both: the subject and the language. Instead it would be better and more effective if schools 

could provide extra hours of English in terms of four skills – reading, speaking, listening and writing. The same goes 
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with Kazakh and Russian languages. Even if it would take more than one year such preparation is the priority number 

one in the program implementation.  

Definitely there should be strong and profound teachers or professors whether it is school or university. It is very 

important to pay attention to their preparation not only in terms of methods of teaching and providing the students 

useful information but also in terms of language they have their subject or discipline in because the teacher is the main 

provider of knowledge for the student, and every student forms the future generation. Our basic knowledge is the first 

step to have a better life. As Alexander the Great said – “I am indebted to my father for living, but to my teacher for 

living well”.[5] That is why the government should stimulate teachers and professors in being professionals in their 

field, also along with the upgrade of teaching qualification the big role is taken by psychology. This is one more aspect 

that we have to pay attention to because the interaction between students and teachers is very significant and even vital.  

In conclusion it is quite important to notice that in the future our country is planning to cover Chinese language 

that is getting popular around the world. We can say now that despite the circumstances and difficulties we face on our 

way to the catch – all development and growth, we keep moving forward bringing up the new generation that is more 

intelligent, creative and profound, and “Trinity of Languages” program is not just a whim of the government, it is the 

trend of the modern world and society.  
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ФИНАНСИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ КОММЕРЧЕСКИМИ БАНКАМИ 

 

Одно из условий экономического роста национальной экономики в долгосрочной перспективе – участие 

банковского сектора в удовлетворении инвестиционного спроса хозяйствующих субъектов. Реализация 

эффективных инвестиционных проектов в целях стимулирования производства и модернизации экономики 

является одним из условий преодоления кризисных явлений. 

Прежде всего, для инвестиционного кредитования характерно наличие финансируемого проекта, нового 

или уже существующего, на реализацию или развитие которого и направляются привлекаемые предприятием-

заемщиком кредитные ресурсы. При этом банк-инвестор фактически принимает на себя часть рисков, 

связанных с реализацией финансируемого проекта. А результат принимаемого решения в пользу кредитования 

проекта соответственно зависит от планируемого от реализации проекта дохода. Таким образом, в расчет, 

безусловно, принимается текущее финансовое состояние предприятия, величина прибыли, динамика роста 

показателей, устойчивость, кредитоспособность, платежеспособность предприятия, но также имеет 

немаловажное значение и сам инвестиционный проект. Особое внимание при кредитовании инвестиционного 

проекта уделяется на прогнозируемый результат, на планируемый «итог» от внедрения проекта «в жизнь». 

Президент Республики Казахстан Н.А. Назарбаев придает большое значение Программе форсированного 

индустриально-инновационного развития, отметив, что «индустриализация Казахстана – это национальная идея 

на новом этапе развития страны». Основная цель программы – диверсификация экономики страны. Важное 

значение в реализации программы модернизации национальной экономики приобретают вопросы привлечения 

инвестиций. В настоящее время официальная ставка рефинансирования Национального Банка Республики 

Казахстан остается на уровне 5,5 %, что должно положительно сказаться на кредитной политике коммерческих 

банков. 1 

Особое внимание отводится поиску новых источников финансирования для модернизации экономики 

страны. Пенсионная система страны играет важную роль в механизме реализации социальной политики 

государства по обеспечению достойного уровня жизни населения, находящихся на заслуженном отдыхе. В то 

же время мировой финансовый кризис, рост инфляции, а также ряд субъективных факторов оказывают влияние 

на деятельность накопительных пенсионных фондов (НПФ) республики. Инфляция примерно вдвое превышает 

доходность, составляющую примерно 3,3 %. Это тенденция наблюдается в течение последних 5 лет. 
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При этом только АО «НПФ Астана» приблизил доходность к уровню инфляции в республике. Это 

связано со снижением доходности финансовых инструментов на мировых финансовых рынках, низкой 

ликвидностью отечественного фондового рынка, незначительным количеством инвесторов, принимающих 

активное участие в торгах, а также отсутствием доходных проектов, в том числе в рамках государственно-

частного партнерства, в которые могли бы инвестироваться пенсионные активы. Поэтому государство было 

вынуждено выплачивать разницу между фактической инфляцией и доходностью в НПФ. Разрыв между 

инфляцией и доходностью инвестиционных вложений увеличивается, поэтому бюджетные средства, т.е. деньги 

налогоплательщиков должны покрывать неэффективную инвестиционную деятельность управляющих НПФ. В 

связи с этим приоритетной задачей является необходимость развития внутреннего фондового рынка. Для 

активизации казахстанского фондового рынка принимаются меры, в частности, установлен ряд требований по 

осуществлению листинга на Казахстанской фондовой бирже (KASE). Например, в 2011 г. была внедрена 

мультипортфельная система учета пенсионных активов, которая включает 3 вида стратегий управления 

пенсионными активами. Это позволяет вкладчику принимать участие в управлении своими пенсионными 

активами: вкладчикам предложены два варианта инвестиционных портфелей – умеренный и консервативный. В 

2015 г. был введен агрессивный портфель, что оказало положительное влияние на доходность пенсионных 

активов вкладчиков. Инвестирование пенсионных активов ЕНПФ осуществляет на принципах диверсификации, 

обеспечения сохранности и умеренного уровня доходности. В Республике Казахстан обязательные отчисления 

составляют порядка 218 млрд. тенге, а добровольные – только 100 млн. тенге. Основным преимуществом 

концентрации пенсионных вкладов в ЕНПФ, является гарантия сохранности отчислений граждан, возможно, 

большее доверие к ним и, как результат, увеличение их поступлений. Известно, что по некоторым оценкам до 

30% работающих не имеют сбережений в НПФ по разным причинам: работодатели не перечисляют, желая 

показать зарплату повыше, недоверие к НПФ самих граждан, самозанятость и т.д. Отсутствие пенсионных 

накоплений у некоторой части населения в будущем может привести к социальному взрыву. Кроме того, 

концентрация пенсионных накоплений в государственном фонде позволит расширить диверсификацию при их 

вложении в ценные бумаги с целью повышения инвестиционного дохода. Значительная часть средств должна 

быть направлена на развитие реального сектора экономики, на модернизацию, реконструкцию и техническое 

перевооружение действующих предприятий, ввода в эксплуатацию инновационных производств. 

Предполагаемый эффект от вложений пенсионных накоплений граждан в данную сферу экономики будет 

мультипликативным: повышение экономической безопасности страны в связи с ростом производства 

продукции, структурная перестройка экономики, рост налоговых поступлений в бюджет, новые рабочие места. 

Таким образом, назрела необходимость использования пенсионных фондов для финансирования приоритетных 

инвестиционных проектов.2 

Также в 2015 году банк развития Казахстана выделил 50 млрд тенге на долгосрочное кредитование 

инвестиционных проектов в обрабатывающей промышленности через коммерческие банки. 

Кредитные средства предоставлены из Национального фонда в рамках Плана совместных действий 

Правительства РК и Национального банка РК по обеспечению финансирования субъектов 

предпринимательства в обрабатывающей промышленности. Всего в программе участвуют тринадцать банков 

второго уровня (БВУ), с которыми АО «Банк Развития Казахстана» (дочерняя организация АО «Национальный 

управляющий холдинг «Байтерек», далее Банк, БРК) заключил соответствующие кредитные соглашения. 

Согласно утвержденной схеме финансирования, Холдинг «Байтерек» предоставил Банку развития 

заимствование из Нацфонда в сумме 50 млрд тенге для долгосрочного кредитования через БВУ проектов в 

обрабатывающей промышленности (всего 23 сферы, включая производство продуктов питания, 

нефтепереработки, одежды, бумажных изделий и т. д.). 

Условия кредитования для конечных заемщиков, утвержденные Постановлением Правительства, 

следующие: номинальная ставка вознаграждения – не более 6% годовых, срок кредитования – до 10 лет, валюта 

займа – тенге, льготный период по оплате основного долга – 24 месяца, лимит финансирования на одного 

заемщика – от 200 млн тенге до 5 млрд тенге. 

В соответствии с условиями межбанковского финансирования, банкам-партнерам запрещается 

направлять выделяемые средства на рефинансирование действующих кредитов и покупку иностранной валюты. 

Кроме того, не могут кредитоваться производство подакцизной продукции, а также организации, в которых 

государству принадлежит доля 50% и более, либо учредителями которых являются национальные компании 
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или национальные холдинги. Срок освоения кредитных ресурсов составляет 18 месяцев, Банк развития будет 

осуществлять регулярный мониторинг целевого использования средств.3 

Таким образом, БРК приступил к освоению первого транша льготного финансирования, направляемого 

из Нацфонда в рамках реализации новой экономической политики «Нурлы Жол», объявленной Президентом РК 

Нурсултаном Назарбаевым. 

Для информации. Список банков-партнеров, а также лимиты финансирования на каждый банк, 

утвержденные Государственной комиссией по модернизации экономики РК: 

 

Название банка Лимит финансирование (млрд тенге) 

АО «Народный банк Казахстана» 8 

АО «Казкоммерцбанк» 8 

ДБ АО «Сбербанк России» 4 

АО «Евразийский Банк» 2 

АО «Банк Центр Кредит» 3 

АО «Цеснабанк» 3 

АО «Казинвестбанк» 3 

АО «Delta Bank» 3 

АО «Темірбанк» 3 

АО «Нурбанк» 4 

АО «AsiaCreditBank» 3 

АО «Bank RBK» 3 

АО «АТФ Банк» 3 
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«ИНТЕРНЕТ А» КОМПАНИЯСЫНЫҢ АБОНЕНТТЕРІНЕ ҰСЫНЫЛАТЫН ҚЫЗМЕТТЕРДІ ЕСЕПКЕ 

АЛУ БАҒДАРЛАМАЛЫҚ КЕШЕН ҚҰРУ 

 

Қазақстанда ақпараттық қызметтерді қолданушылар саны артып келеді. Бұған себеп, телекоммуникация 

саласында айналысатын кәсіпорындардың пайда болуы. Осындай кәсіпорындар жоғары жылдамдықта интернет 

желісіне қатынауды, кабельді теледидар және телефон байланысынының қызметтерін қамтамасыз етеді [1]. 

Мұндай кәсіпорындарда ақпараттық жүйелерді құру қажеттілігі туындайды, сол автоматтандырылған 

тапсырмаларды және кәсіпорынның  клиенттерін есепке алу бақылауын жүзеге асырады [2]. Жалпы ақпараттық 

жүйені пайдалану маңызды фактор болып табылады, онда кәсіпорынның барлық Бизнес-процестері өңделген 

және бақыланған. Автоматтандырылған бағдарламалық қамтамасыз ету - кәсіпорынның кабельді теледидар 

және интернет қызметтерін ұсынуды, автоматтандыруға арналған бағдарламалық-аппараттық кешені. 

Экономикалық дағдарысқа қарамастан, деректер қызметімен айналысатын «Интернет А» кәсіпорыны 

Қарағанды қаласында төрт жыл бойы тапсырыс беру базасы жоғары өсіммен жұмыс істеп жатыр, осы 

кәсіпорын міндеттерін өңдеуге ақпараттық жүйе қажеттілігі туындайды (тапсырыс беруші базасын өңдеу, 

есептер, бөлімшеле үшін тапсырмалар), бұл жобаларды әзірлеу өзекті болып отыр. Осылайша, телевизия және 

интернет технологияның дамуына жеңілдетілген бағдарламалық құрал және оңын қызмет етуі қажет [3].  

Абоненттер саны үнемі ұлғаюда, себебі кабельдік теледидар желісі кеңейтілген, яғни желі көшелер, 

аудандар бойынша таралады [7]. Жаңартылған кабельді теледидар қызметінің тізімі жаңа атаулармен 

толықтырылады. Уақыт өте келе тарифтік мөлшерлеме түрлері бойынша өзгертіліп отырылады. Осы 

өзгерістердің барлығын ескере отырып кәсіпорын үшін «Интернет А» абоненттеріне ұсынылатын қызметтерді 

есепке алу бағдарламалық кешенін құру жобасы әзірленді. 

Бағдарлама деректер базасынан  тұратын SQL Server, негізгі платформасы - Microsoft .NET Framework 4 

технологиясын пайдалану арқылы жоғары деңгейлі С# тілінде әзірленді [4]. 

Әзірленген жоба «Интернет А» кәсіпорынының  тұтынушыға қызмет көрсету менеджеріне арналған. Бұл 

тұтынушыларды сату және техникалық қолдау арасындағы байланысты қамтамасыз етеді, атап айтқанда, уақыт 

тұрғысынан әлеуетті пайдаланушы үшін техникалық қолдауды үйлестіреді, яғни байланыстырушы буын болып 

табылады. Сондай-ақ, абоненттерден туындайтын сұрақтарға жауап береді және жаңа клиенттермен шарттар 

жасасады [6]. 

http://newskaz.ru/economy/20140604/6567644.html
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Клиенттермен тікелей байланысу  (техникалық қолдау, қарыздармен жұмыс істеу, өтініштерін қабылдау, 

келісім шарттарды қабылдау және тоқтату)  болып саналады. 

Абоненттік байланыс бөлімінің негізгі күші қызмет көрсету спектрін кеңейту, ұлғайту және қосымша 

қызметтер қамту аймағының абоненттердің желілік инфрақұрылымының даму сапасын арттыруға бағытталып 

отыр. Кабельдiк хабар тарату деректері қызметтерді беруді көздейтін, IP-телефония қызметтерін қамтамасыз 

ету үшін тұрғын үй-коммуналдық қызмет көрсету мониторингі, желілік қауіпсіздік және өрт дабылы және 

бейнебақылау жүйелерін орнату  болып есептелінеді [5]. 

Деректер базасында клиент-сервер архитектурасы болуы тиіс және бір деректер базасын көптеген 

қолданушылар  пайдалана алады. Деректер базасын бір мезгілде қолдану айтарлықтай басқарудың тиімділігін 

арттыруы мүмкін, түрлі деңгейде және әр түрлі құрылымдық бөлімшелерінің қабылдаған шешімдердің нақты 

келісушілікте және  SQL Server әзірленген жоба деректер базасын қамтамасыз етеді [4]. 

Бұл компанияның істердің жай-күйі туралы алынған ақпаратты сенімділігін арттыру қабылдаған 

шешімдердің заңдылығы мен объективтілігін арттырады. Басты міндеттер мен мақсаттар қарастырылғаннан 

кейін абоненттік бөлімнің ұйымдық құрылыма көшейік. 

 
Сурет 1. «Абоненттерді есепке алу бағдарламасы» 

 

Бағдарламаның негізгі мәзірлері: 

 абоненттердiң деректерiн есептеу (абоненттiң кеңейтiлген  параметрлерi); 

 тарифтік жоспарды есептеу(жалпы,күшейткіш,жеңілдік 50%); 

 мекен-жай  анықтамасы; 

 деректерді резервтеу; 

 интерфейс; 

 деректер базасына қосу; 

 құпия  сөзді  ауыстыру; 

 есептер( абоненттер тізімі, борышкерлер тізімі, өшірулі тұрған абоененттер тізімі); 

 бағдарлама  терезесін  жабу. 

Бағдарламаны қосу барысында әкімшіліктің деректер қорының мүмкіндіктеріне қатынасу үшін тексеру 

рәсімі жүргізіледі сурет 1. Тексеру барысында логин және құпия сөзді толтыру қажет. Егер сіз серверге 

қосылатын түпнұсқалықты сәтті растаудан кейін, серверде деректер базасын кестелерде бейнелеу орындалады. 

Серверге қосылу барысында сондай-ақ деректер базасының логины және құпия сөзі тексеріледі. Деректер 

базасында жазбалармен жұмыс кезінде деректер базасына жүгінеді, ары қарай нұсқаулықтар орындалады, тек 

жұмыс үшін кестені таңдап отырсан болды. 

Терезенің басты бөлігінде осы бағдарламамен жұмыс істеудің басты буынына арналған абоненттердің 

кестесі орналасқан. «Картотека абонентов» батырмасын басқан кезде осы абонент бойынша алынған ақпарат 

таңдалған формасы ашылады, кейін соңынан оны өзгертуге және жаңа деректерді енгізуге болады. Абонент 

деректері тарифтік жоспар, қосылу, дестелер, телефон, мекенжай сынды кестелерден қалыптасады. Әр кестеге 

деректерді қосуға, өзгертуге және өшіруге болады [5]. 

 
Сурет 2. «Абонентті тіркеу терезесі» 
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Бағдарламаның басты кестесіне барлық тiркеулi абоненттер орналасады сурет 2. Абонентті тіркеуге 

байланысты бағдарламаны қолданушы тіркеуге алуға болады. Сол уақытта оны өзгертуге, өшіру, қосуға, 

олардың жалпы деректерін сақтауға болады. Бұл терезеде “Абонент", “Мекен-жайы", “Тариф" және “қосылған 

күні" және т.б. бірнеше терезелері орналасқан сурет 3.  

 

 
Сурет 3. «Төлем тізімі» терезесі 

 

«Абоненттерді есепке алу бағдарламасы»  сурет 1 көрсетілген бағдарламасында абонеттік есептеу және 

тарифтік жоспарлары болады, демек, құру және келісім шарт жасауда қызмет көрсетудің  түрлері ұсынылады. 

Тарифтік жоспарды есептеу мен өзге абонент арасында келісім шарт жасай аласыз және кез-келген пiшiндi 

(абоненттерге) түбiртек баса аласыз, параметр үшiн MS Word үлгiсі пайдаланылады және кез-келген 

құрылымда түбіртекке штрих-код баса аласыз. 

Сонымен, «Абоненттерді есепке алу бағдарламасы» бағдарламасында қолайлы интерфейс деп шешім 

шығаруға болады. Кез келген типтегі деректерді үлкен көлемде сақтау да басты  ерекшеліктерінің бірі болып 

табылады. 
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СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ В РЕСПУБЛИКЕ 

КАЗАХСТАН 

 

В настоящее время развитие логистикой отрасли связано с интенсификацией и расширением в 

Республики Казахстан товарно-денежных отношений, с увеличением хозяйственных связей между 

предприятиями, с развитием производственной инфраструктуры и расширением хозяйственной 

самостоятельности предприятий и организаций.  

В эпоху глобализации, в условиях финансовой нестабильности и экономических рисков, изменилась 

сама концепция логистики. Теперь она ориентирована, прежде всего, на поиск более выгодных маршрутов 

быстрой доставки груза и минимизацию затрат. Интеграционные процессы последних лет открыли для 

Казахстана отчетливую перспективу сделать логистику достаточно прибыльным сегментом экономики, как для 

Германии и других стран Европейского союза, где за счет логистики формируется 20-25% ВВП. 

Президентом Республики Казахстан Н.А. Назарбаевым в Послании народу Казахстана «Нұрлы Жөл - 

путь в будущее» отмечалось развитие транспортно-логистической инфраструктуры, что оно будет 
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осуществляться в рамках формирования макрорегионов по принципу хабов. При этом инфраструктурный 

каркас свяжет с Астаной и между собой макрорегионы магистральными автомобильными, железнодорожными 

и авиалиниями по лучевому принципу. [1] Прежде всего, необходимо реализовать основные автодорожные 

проекты. Это Западный Китай - Западная Европа; Астана-Алматы; Астана-Усть-Каменогорск; Астана-Актобе-

Атырау; Алматы - Усть-Каменогорск; Караганда - Жезказган - Кызылорда; Атырау-Астрахань. 

Большую перспективу развития логистической отрасли можно увидеть в Послании народу Казахстана 

«План нации – 100 шагов по реализации пяти институциональных реформ Президента». Здесь выделялась 

интеграция Казахстана в международные транспортно-коммуникационные потоки:  

1) Запуск проекта по созданию мультимодального транспортного коридора «Евразийский 

трансконтинентальный коридор», который позволит осуществить беспрепятственный транзит грузов из Азии в 

Европу. Транспортный коридор будет проходить: первое направление – через территорию Казахстана, 

Российской Федерации и далее в Европу. Второе направление – через территорию Казахстана от Хоргоса до 

порта Актау, далее по Каспийскому морю в Азербайджан, а затем через Грузию.  

2) Создание международного авиационного хаба. Под Алматы с привлечением стратегического 

инвестора будет построен новый международный аэропорт, соответствующий мировым стандартам. 

3) Развитие авиаперевозчика «Эйр Астана» и национальной компании «КТЖ» как крупных 

международных операторов. «Эйр Астана» сосредоточится на международных направлениях и откроет новые 

направления в основные финансовые центры мира (Нью-Йорк, Токио, Сингапур). Развитие «Эйр Астаны» 

будет гармонизировано с планами «КТЖ» по развитию альтернативных маршрутов, что позволит снизить 

стоимость доставки груза более чем в 2 раза. 

4) Улучшение эффективности государственного регулирования авиаперевозок для повышения 

привлекательности авиатранзита через Казахстан. Деятельность Комитета гражданской авиации будет 

ориентирована на модели Британского государственного агентства гражданской авиации и Агентства 

безопасности авиации ЕС.[2] 

В настоящее время состояние транспортно-логистической отрасли страны находится на стадии развития. 

В индексе эффективности логистических систем Всемирного Банка LPI в 2014 году Казахстан занимает 88 

место. Прогноз к 2020 году 40 место. 

Анализируя общее состояние логистической деятельности в Республике Казахстан на данный момент 

можно составить следующий график, представленный на рисунке 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Состояние логистической деятельности в РК 2015г.  

 

Из рисунка 1 следует, что Логистика в Казахстане, как единая отрасль, не функционирует, складов мало, 

транспортировка неэффективна. Требуется наступление комплекса событий и катализирующих условий, в том 

числе и выработка единого видения на уровне правительства, отраслевых ассоциаций, усиления лобби 

пользователей логистических услуг и т.д. Существует мнение, что перелом произойдет при вводе критической 

массы современных складских терминалов. 

По данным КаздорНИИ, лишь 14% дорог находятся в рабочем состоянии и не требуют срочного ремонта 

(Рисунок 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Состояние дорог в РК на 2015г. 

 

Как видно из рисунка 2, что 65% дорог находится в аварийном состоянии и требует капитального 

ремонта.  
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Вследствие этого, рассмотрим проблемы связанные с развитием логистической отрасли в Республике 

Казахстан: 

Первый блок проблем - это неразвитость инфраструктуры, которая заключается в практически полном 

отсутствии современных складских помещений, ориентированных на бизнес, как в крупных городах, так и в 

регионах, и еще более важное - в нехватке соответствующего транспортного парка, как железнодорожного, так 

и автомобильного. [3] 

Второй блок - низкий профессионализм логистических операторов и узкий ассортимент 

предоставляемых услуг. Отсюда и слабое взаимодействие с компаниями-клиентами, так как услуги этих 

операторов разрозненны и не представляют собой стройной системы. Главная проблема компаний, 

предоставляющих логистические услуги, заключается в неразвитости внутренних коммуникаций и нехватке 

специалистов в сфере логистики. Это связано с тем, что специалистов в сфере логистики выпускают не во всех 

регионах Казахстана. [4] 

Последовательность этапов решения проблем является: 

1. Совершенствование транзитного потенциала морских путей в 2015 году. Завершение первого этапа 
расширения Актауского международного торгового порта. В рамках данного этапа построены защитные 

гидротехнические сооружения, которые позволили расширить порт с севера и обезопасить мореплавание и 

стоянки судов. 

2. В развитии логистической инфраструктуры важно то, что на 85% реализована программа 
«Транспортная стратегия 2015 года». Было определено направление развития транспортного комплекса страны 

и установлена единая для транспортной отрасли система приоритетов, которая является основой для разработки 

целевых программ в области транспорта и смежных с ним отраслях экономики. 

3. В рамках программы «Хоргос - Восточные ворота» значительно выросли прогнозы роста грузопотока 
и транзита через Казахстан. Хоргос находится на направлении важнейшего международного транспортного 

коридора «Запад – Восток» с дальнейшим выходом на МТК «Север-Юг» на западе страны. СЭЗ «Хоргос - 

Восточные ворота» предполагает строительство аэропорта, сухого порта, железной дороги Жетыген - Хоргос, 

автодороги и прямого сообщения с морским портом Актау. По данным «КТЖ», инвестированием в проект уже 

заинтересовалась российская транспортная группа FESCO. Необходимый объем инвестиций в СЭЗ оценивается 

в 3,5 млрд. долларов. В ноябре текущего года будет открыта железная дорога Туркменистан - Иран. В 

следующем году планируется завершить проект Западная Европа - Западный Китай. 

4. Также в планах на 2016 год открытие новой железной дороги Жезгазкан – Шалкар – Бейней. 

Протяженность магистрали будет составлять 1200 км, она свяжет напрямую Восток и Запад страны. В данный 

момент эта дорого введена во временную эксплуатацию и перевезла уже 3109539 тонн груза (1556 грузовых 

поездов). Постоянная же эксплуатация этой дороги позволит через Каспий и Кавказ выходить в Европу, а на 

востоке – в порт Ляньюньган на Тихом океане. У Казахстана в китайском порту Ляньюньган уже есть 

собственная терминальная инфраструктура для консолидации грузопотоков в районе Юго-Восточной Азии. 

5. Проходящие через территорию Казахстана транзитные коридоры позволяют значительно сократить 
расстояние. При осуществлении сообщения между Европой и Китаем через Казахстан расстояние перевозок 

уменьшается в два раза по сравнению с морским путем. 

6. Для решения транспортно-логистических проблем Казахстана был подписан план совместных 

действий между Министерством по инвестициям и развитию, национальной компанией «КТЖ» и Союзом 

транспортников Казахстана KAZLOGISTICS. Формирование высокотехнологичных транспортных 

международных коридоров «Запад - Восток», «Юг - Север» диктует необходимость создания мощных 

региональных центров управления перевозками. [4] 

В настоящее время государство планирует полномасштабную реализацию транзитного потенциала 

Казахстана. В этом направлении ведется планомерная работа, основанная на «Транспортной стратегии 2020»: в 

существующую транспортную инфраструктуру осуществляются большие капиталовложения; реализуются 

проекты национального и международного масштаба. Для поддержки этих процессов создан «Национальный 

центр развития транспортной логистики», задачей которого является координация транспортных потоков на 

всех уровнях. По официальной информации «КТЖ», всего до 2020 года, правительство РК планирует 

инвестировать в транспортную инфраструктуру до 58 млрд. долларов; около половины из этой суммы будет 

потрачено на модернизацию железных дорог. Казахстан участвует в строительстве международного 

трансконтинентального коридора «Западная Европа - Западный Китай», другими словами, в возрождении 

«Великого шелкового пути», так как значительная часть отрезка этого коридора пролегает по территории 

нашей страны: общая протяжённость пути - 8445 км, протяженность по территории Казахстана составляет - 

2787 км. 

Предстоящая Международная всемирная выставка «Экспо-2017», которая пройдет в Астане, имеет 

большое геополитическое значение и дает возможность многим транспортно-логистическим компаниям 

принять участие не только в подготовке инфраструктуры для «ЭКСПО-2017», но и в инвестиционных проектах 

региона.[6] Несомненно, это событие будет способствовать росту объёма перевозок. Республика Казахстан 

располагает серьезным потенциалом для расширения пропускной способности транспортно - логистической 

системы, а поскольку создание трансконтинентальных магистралей выгодно для международной торговли, 

возможность реализации намеченных планов достаточно высока. 
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Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что Республика Казахстан располагает высоким 

потенциалом для развития логистической отрасли. Для этого необходимо решить, большое количество задач: 

подготовить специалистов в сфере логистической деятельности, совершенствовать транспортно-логистические 

схемы для всех видов транспорта, дифференцировать спектр ТЛУ, установить конкурентоспособные тарифы и 

создавать качественный сервис, и все это необходимо делать комплексно, чтобы оправдать значительные 

инвестиции в развитие логистической инфраструктуры страны. 
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ШАХТА МЕТАНЫН ГАЗСЫЗДАНДЫРУ ЖӘНЕ ПАЙДАЛАНУ АРҚЫЛЫ ТҰРҒЫНДАРДЫ ЭЛЕКТР 

ЖӘНЕ ЖЫЛУ ЭНЕРГИЯСЫМЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ 

 

Көмір қабаттарынан бөлінетін метан газын отын ретінде пайдаланудың негізгі жолы – көмірді жер асты 

газсыздандыру (КЖАГ) тәсілі. 

КЖАГ заманауи геотехнологиялық тәсілдердің бірі болып табылады және ол пайдалы қазба ретіндегі 

көмірдің терең жер астындағы табиғи жағдайда жоғары температурада химиялық өзгерістерге ұшырап газ 

тәріздес қалыпқа келуін және бұрғылау жұмыстары арқылы оны жер бетіне шығаруды білдіреді. Яғни, КЖАГ 

үдерісінің негізгі кезеңдері: 

а) жер бетінен бастап көмір қабаттарына дейінгі аралықты бұрғылап ұңғыма жүргізу; 

ә) бұл ұңғыманы көмір қабаттарынан өтетін каналдарға қосу; 

б) ең соңында бір немесе бірнеше ұңғымалар арқылы жер астына қысыммен ауа немесе бу араласқан 

оттегі үрлеу, сөйтіп басқа ұңғымалардан үрленіп келген газды алу, яғни көмір қабаттарындағы арналарды 

(каналдарды) газсыздандыру. 

Каналдардағы газ түзілу үдерісі бос немесе байланысқан оттегінің көміртегімен химиялық өзара 

әсерлесуі және көмірдің термиялық ыдырауын білдіреді. 

Тарихқа жүгінсек, көмірден газ алу идеясын алғаш рет 1888 жылы орыс ғалымы Д.Н. Менделеев ұсынған 

болатын. Оның идеясы Кеңес Үкіметі кезеңінде ішінара жүзеге асырылды. 1933 жылы Донбастағы 

шахталардың бірінде жер астынан ұңғымамен келген газ пайдаланыла бастады. Кейіннен бұл тәсіл 

Өзбекстандағы Ангрен және Кузбасстағы Оңтүстік Абинск кеніштерінде қолданылды және одақтың 

ыдырауымен олар тоқтатылған болатын [1]. 

Алайда бұрыңғы кезеңдегі КЖАГ тәсілдерінің қарқын алмау себебі, оның төменгі ерекшеліктермен 

байланысты еді: 

 үдерістің жеткілікті деңгейде тұрақты болмауы; 

 оның жоғары инерттілігі; 

 алынған газдың жану жылуының төмендігі (4 МДж/м
3
 - ге жетпейтін); 

 газдандырудың пайдалы әсер коэффициентінің төмендігі (50-60%); 

 ұңғымалар санының көп болу қажеттігі; 

 қолданылған тәсілдің экологиялығының жеткізіліксіздігі. 

Көмір қабаттарынан бөлінетін газдарды инновациялық технологиялармен игеру маңыздылығы 

Көмір ұзақ уақыт бойы кеңінен тұтынып келе жатқан және ең көп таралған отын түрі болып табылады, 

соңғы 12 жылда оны тұтыну 42% артты (газ 30%, мұнай және атом энергиясы 10%). Әлемдік отын – 

энергетикалық бастапқы энергия көздерін ішіндегі оның үлесі 24% - 30% дейін артты және әлемде өндірілген 

электр энергиясының 41% көмірден алынды. 

Көмір халықтың өскелең энергетикалық қажеттілігін және дамып келе жатқан әлемдік экономиканың 

сұранысын қанағаттандыратын энергия ресурстарын маңыздыларының бірі болып қала бермек. Болжам 

бойынша көмірді әлем бойынша тұтыну қарқыны 2020 жылға дейін жыл сайын 2%, ал 2020-2035 кезең 

аралығында 0,4-0,3% құрайды. Келесі он жыл ішінде көмір 2025 жылға дейін электр өндіруде ең үлкен үлес 

қосатын отын түрі болмақшы, ал 2030 жылға қарай бұл сан 39% дейін төмендейді. 

Қазақстан Республикасының көмір өнеркәсібі көмір қорының барланған және жобаланған өте мол көмір 

қорына бай, ол елдің ішкі қажеттіліктерін сондай-ақ көмір экспортын дамыту үшін экономиканың 
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тұрақтылығын қамтамсыз ету үшін барлық мүмкіндіктерге ие. 

Қазақстан Республикасында қазіргі таңдағы көмірдің дәлелденген қоры 30 млрд. тоннаны құрайды. 

Игерілмеген қорлардың өте көптігінен (Қазақстан көмір мен 250 жылға қамтамасыз етілген) Қазақстан 

Республикасында көмір кен орындарын геологиялық барлау жұмыстарына төмен белсенділік тән. 

Энергетикалық көмірдің ресурстық базасы өте көп көлемімен, көмір күлділігінің және күкірт құрамының 

жоғары көрсеткіштерімен сипатталады. Қазақстан Республикасындағы кокстелетін көмір қорлары едәуір және 

олардың сапасы жеткілікті деңгейде жоғары. Көмірдің басым бөлігі ашық әдіспен игеріледі және оның өзіндік 

құны төмен. Қазақстан Республикасы 2015 жылғы экспортталған көмір көлемі 30,4 млн. тонна құрады. 

Экспорттауға негізінен Екібастұздың күлділігі жоғары көмірлері жіберіледі, оларды байыту пайдалылғы төмен, 

күлділігі жоғары және құрылымдық ерекшеліктеріне байланысты Қазақстан көмірлерін экспорттау көлемі 

шектеулі. Экспортқа жіберілетін көмірдің басым бөлігі Ресейге жіберіледі, болжам бойынша 2020 жылға қарай 

Қазақстанның экспортталатын энергетикалық көмірі ағымдық деңгейде сақталмақшы. Тасымалдау құнының 

жоғары болуынан Қытай Халық Республикасы мен Еуро одаққа көмір жеткізу шектеулі. 

ТМД елдерінің шахталарында газсыздандыру жұмыстары әртүрлі жүйелер және тәсілдер бойынша 

жүргізіледі. Олардың ішінде келесі үш нұсқа барынша кең таралған: 

1. Көмір алынатын терең алқаптардағы кеңістікте жинақталған метанды газсыздандыру. Шахталық 

метанды газсыздандырудың бұл жүйесі жер астына жүргізілген және көмір қабаттарынан төмен немесе жоғары 

басталатын ұңғымалар арқылы іске асырылады. Газ ұңғымалардан газсыздандыру қондырғылары арқылы 

сорылып сыртқа шығарылады. 

2. Көмірлері алынған алқаптардың ауа кеңестігінде жиналған метанды жеке жинап газсыздандыру. Бұл 
жүйеде метан араласқан ауа газы шахтаның забойларының өне бойынан жер бетіне үлкен диаметрлі жеке 

ұңғымалар арқылы сорылып шығарылады. Арнайы газ сорушы қондырғылар жер бетінде орналасады. Мұнда 

метан құрамы төмен (1200 м
3
/мин) метан мен ауа қоспасы сорылады. 

3. Көмір өндіру жұмыстары тоқтаған және жүргізіліп жатқан көмір қабаттарындағы газды жер бетіне 

ұңғыма арқылы шығару. Бұл жүйеде ауа – метан қоспасы көмір алынған алқаптар кеңістігіне сорылады. 

Мұндағы метанның концентрациясы едәуір жоғары болады. Сондай-ақ, қосымша нұсқа ретінде көлбеу 

ұңғымалар қазылып, метан жер бетіне шығарылады. 

Жер бетінен көмір қабаттарына дейін бұрғыланған ұңғыма газсыздандырудың тиімділігін арттырады. 

Мұнда жер астында қосымша жұмыс талап етілмейді. Ал бұл шығындардың азаюына әкеледі. Себебі жер 

бетінен шахтаға дейін жүргізілетін бұрғылау жұмыстары қиын емес. Бұл ұңғымалардың өте дәл болуы талап 

етілмеді, алайда олардың мықты болуы жеткілікті. Бұл ұңғымалардан алынатын газ қоспасындағы метан 

құрамы жоғары. Көмір алынған кеңістіктерден келетін ауа құрамындағы метан дәрежесі төмен болады. Бұл 

жүйе басқа екі жүйемен салыстырғанда азырақ вакуумдық кеңістікті талап етеді. Жер бетінде орналасқан 

қондырғылар арқылы газсыздандырудың келесі артықшылықтары бар: 

− қондырғылар үшін шектеулі ғана инфрақұрылым талап етіледі; 

− жүргізілетін құбырлардың ұзындығы азаяды; 

− шахтаға түсетін стволдардың жанынан құбыр жүргізу талап етілмейді; 

− метан мен ауа қоспасының кері төмен қарай жылжуын болдырмайтын үлкен вакум кеңістік талап 

етілмейді; 

− ауа қысымының жоғалуы азаятындықтан энергия үнемделеді; 

− барлық газсыздандыру қондырғылары басқарудың бір орталығынан жүргізіледі; 

− газ қоспасындағы метанның құрамы артады; 

− газсыздандырудың барлық кешенінің инфрақұрылымы қарапайым; 

− газ қоспасы тиімдірек пайдаланылады; 

− жалпы күрделі шығындар едәуір азаяды. 

Қазіргі кезде «Арселор Миталл Теміртау» АҚ Көмір Департаментінің шахталарында он блоктық – 

модулдық жылжымалы МДРС-180 ваккум-сораптық станциялары (Алманияның PRO-2 Anlagetechnik, 

Германия) қолданылады. 

Бұл қондырғылар іс жүзінде газсыздандырудың барлық тәсілдерін ұштастыра жүргізеді. Мысалы, атап 

айтқанда Костенко атындағы, Күзембаев атындағы және «Шахтинская» шахталарында дербес бөлуші 

аралықтар арқылы газсыздандыру жүргізіледі, Саран шахтасында газсыздандыу жұмыстары газды дренажды 

штректер арқылы алу жүргізіледі. Абай шахтасында тік ұңғымалар қолданылады, Ленин атындағы шахтада 

өндіріс алаңдарынан бөлінген метан бірден газсыздандырылады. МДРЕ-180 ротациялық станциясы келесілерді 

қамтамасыз етеді: 

- станцияның жұмылдырушы сипаты немесе қасиеті жоғары және оны газсыздандырудың кез келген 
тәсілінде қолдануға болады; 

- шахтада жинақталған суды ескермеуге болады; 
- газсыздандырушы жүйенің параметрлеріне ұдайы мониторинг жүргізуге болады;  
- шахтада жинақталған метанды жұмыс барысында бірден алуға мүмкіндік туады. 
4. Көмір қабаттарынан бөлінген газды игерудің шет елдік тәжірибесі 

Қазіргі кезде АҚШ, Канада, Австралия, Қытай және әлемнің өзге елдерінің көміргаздық кәсібінің 

тәжірибесі көмір қабаттарында газ бергіштік интенсификациясының аса тиімді технологияларын (су 

алшақтығы, ашық оқпандағы көмір қабатына импульсті пневматикалық-гидродинамикалық әрекеттердің, яғни, 



27 

кавитацияның, бағытталған бұрғылау және өзгелері) қолдану кәсіпшілік ұңғымасының (ұңғыманың 5-40 мың 

м
3
/сөт. белсенді түрде қызмет көрсету кезіндегі, қиын кездерде – 15-80 мың м

3
/сөт. және одан да көп) жоғары 

дебиттеріне қол жеткізу мүмкіндігін туғызды. Аталмыш сала дамып және практикаланып жатқан барлық 

елдерде, табысқа, бастапқыда жеңілдікпен салық салу, аз уақыт ішінде, табыс көзінің жоғары көрсеткіштеріне 

қол жеткізуге мүмкіндік береді [2]. 

Осылайынша, заңдылық пен салықтық жеңілдіктерге сәйкес мемлекеттік қолдаудың арқасында, АҚШ-та 

көмір метанының 1990-1992 жылдар аралығындағы табыс көзі 5 млрд. м
3
-ден 15 млрд. м

3
-ге дейін өсті, ал 2011 

жылы 50 млрд. м
3
-ден асты. Бұл көмір бассейндерінде арнайы кәсіп – жаңа жанармай-энергетикалық 

саласының құрылуына әкелді. 

Қытай өткен ғасырдың 50-ші жылдарында шахталық газдың табыс көзіне қол жеткізді. Ол алдымен 

көмір қыртыстарынан метанды жоюмен ғана шектелді. Ал қолданыс айтарлықтай кеш басталды. Содан бері, 

бұл коммерциялық құрама болып кетті, бүгінде ҚХР-да газ бен көмірдің өндірісіне қатысты біріктірілген 

бизнес бар.  

Тас және қоңыр көмірдің айтарлықтай қоры Еуропаның ортасында орналасқан Германия мен Чех 

Республикасында бар. Көмір өндірісі белсенді түрде Чехияда дамуда, ондағы көшбасшы компания – Ostravsko-

karvinske Doly болып табылады, Ол Острав-Карвин көмір бассейнін игереді, 1000 м төмен тереңдіктегі 

шахталардан көмір өндіреді. 2010 жылы ОКD кокс және энергетикалық көмірдің 11 млн. тоннадан астам 

сұрыптарын өндірді. ОКD - New World Resources N.V. (NWR) компаниясына тиесілі, оның акциялары 

Лондонның қор биржасында бағаланады. Көмір өнеркәсібінің тұрақты жанама өнімі – метан (СH 4 ), оны 

ағымдағы немесе пайдаланылған көмір шахталарынан кездестіруге болады. 1960 жылдары айтарлықтай терең 

деңгейжиектерге шығуына және заманауи технологияларға сай көмірдің интенсивті өндірісінің артуына орай, 

оның өндірісінің максималды қауіпсіздігі мен көлемін қамтамасыз ету үшін ОКD компаниясының шахталарда 

газсыздандыру жүйелерінің құрылысын бастаудан басқа амалы қалмады. Бұл жер асты тәсілімен көмірді 

өндірудегі қауіпті азайтудағы ең дұрыс шешім болып табылды. 

1960 жылы ОКD басшылығы шахталық метанды басқару бөлімін жеке DРВ құрылымы етіп бөліп 

шығару туралы шешім қабылдады, ол ОКD объектілеріндегі шахталық метанды жою және газсыздандыру 

жауапкершілігін толықтай иеленді. Қазіргі уақытта, ОКD Green Gas International компаниясының халықаралық 

тобына кіреді, ол экологиялық таза электр қуатын өңдеу үшін шахталық метанды шығару мен оны қолдану 

арқылы мамандандырылуда. 

Green Gas компаниясының шахталарды газсыздандыру функциясын толығымен NWR ұсыну, оның 

негізгі әрекетіне, яғни, көмір өндіруге белсене ат салысуға мүмкіндік туғызды. Ол шахтадағы қауіпсіздік 

деңгейінің артуына әкелді, яғни NWR олардың шахталарында метанның көп кездесуін ескере отырып, 

айтарлықтай табыстарға қол жеткізді. Бұның бәрі – газсыздандыру процесінде әрекет ететін жұмыс күші мен 

ресурстар санының жеткілікті көлемде кепілдендірілуі мен ондағы потенциалды қауіптің алдын алу 

мүмкіндігін туғызған көмір шахталарын газсыздандыру процесстерін тәуелсіз бақылаудың арқасында жүзеге 

асырылды [3].  

Соңғы онжылдықтарда Green Gas DPB компаниясы қауіпсіздік техникасы ережелерін құру, жүзеге асыру 

және бақылау жұмыстарына қатысты, бұрғылаудың жоғары стандарттарын дайындап шығарды, жер асты 

ұңғымаларын газсыздандыру жүйесін жаңғыртты, бұрғылау бекітпелерін жүргізді. Бұның бәрі, бастапқыдай 

компания әрекеттерінің негізгі бағыттарының бірі болып қала береді. Компания жыл сайын 30 шш астам жер 

асты ұңғымаларын бұрғылайды және NWR шахталарынан өндірілетін газдың қолданысына, басқарылуына, 

газсыздандырылуына толықтай жауап береді. 

NWR тобының кейбір шахталарында жер асты газсыздандыруы 60%-ға дейінгі шахталық метанды алуға 

және болашақтағы пайдаланыс үшін жалпы газды транспорттық жүйеге құбыр желісі арқылы қауіпсіз шығаруға 

мүмкіндік берді. Оның ішінде, ең бағалысы бұл – метанды шахталарды желдету жүйелері арқылы шығарып, 

оған әкелетін барлық қауіптерді жою мүмкіншілігі. 

Энергия тасымалдаушы құнының қарқынды өсуі кезінде, 2000 жылдары Green Gas DPB жалпы ұзақтығы 

140 шш астам құбыр желісін құрды, ол құбыр Острав аймағының жабық және ағымдағы шахталарын 

газсыздандыру жүйелерімен байланыстырылған. Шоғырлануы 50% астам метан ЖЭЦ 22 объектілеріне 

жеткізіледі, сонымен қатар, осы аймақтың болат құю зауыттары мен қалалық қазандықтарына да жеткізіледі. 

Электргенерациясының осындай жобаларының маңызды қасиеті салыстырмалы күрделілік болып 

табылады, онда көмір шахталарының метаны ережеге сай, СН4 тұрақсыз әрі төмен шоғырланған, ол химиялық 

қоспалар мен дебеттердің кенеттен болатын өсіндісінен тұрады. Компания дайындап шығарған құрал көмір 

шахталарының ылғалдылығы 25% кем емес СН4 метан және қоспалар шоғырын қолдануға мүмкіндік береді. 

Бұл қиын тапсырманы табысты шешкен Green Gas компаниясы Minegas компаниясының басқармасын өз 

қолына алды, ол компания Германияның Рурск алабындағы барлық жабық шахталарынан шығарылатын және 

жалпы қуаты 77 МВт құрайтын 59-дан астам ЖЭЦ-да жандырылатын метанды пайдаланумен айналысады. 

Бұл жердің үстіне метанның бақылаусыз шығарылу мәселесін шешуге және жабық шахталарды 

суландыруға көмектесті. 

2011 жылы компания қайта жандандырылып жатқан көздерден 636 ГВтс электр қуатын өндірді (әсіресе, 

Чехия мен Германияның қараусыз қалған және ағымдағы метанынан). Осылайынша, 350 мың тұрғын үйлер 

жыл сайын жылу мен электр қуатының қажетті көлемімен қамтамасыз етіледі. 
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Шет ел тәжірибесін жалпылау көмір шахталарының метанын пайдаланудағы пайданы көрнекі түрде 

демонстрациялайды, ол бір уақытта шахтадағы да, сырттағы да адамдардың қауіпсіздігін қамтамасыз етеді, 

сондай-ақ, қоршаған ортаны ластанудан сақтайды [4,5]. 
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БЮДЖЕТ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

 

В первые годы существования суверенного Казахстана целью практически всех предприятий было 

простое выживание, и перспективы их были весьма неопределенны. Со временем  экономика страны стала 

подниматься, появилась необходимость ее систематизации, стимулирования, выработки перспективных планов 

не только для предприятий, но и для всего Казахстана. Это выразилось, в первую очередь, в разработке 

Стратегии развития государства до 2030 года, которая была детализирована на меньшие периоды. Многие 

предприятия, и вновь образованные, и существующие десятилетиями, стали обращать внимание на 

необходимость планирования их деятельности на долгосрочный и краткосрочный  периоды, без чего 

невозможен успешный процесс управления. А процесс управления эффективен только тогда, когда полностью 

реализован цикл управления: поставлена цель; составлены планы по ее достижению; планы выполнены и 

проанализированы; в ходе выполнения планы контролировались с тем, чтобы не произошло случайных 

отклонений; фактически произошедшие отклонения проанализированы на предмет того, как они влияют на 

цель, и того, какие причины их вызвали; по результатам анализа сформировано необходимое управленческое 

воздействие.  

В экономической литературе проводится достаточно четкое различие между понятиями «план» и 

«бюджет» («смета»). Первый термин понимается в более широком смысле и включает в себя весь 

определенным образом упорядоченный спектр действий, направленных на достижение некоторых целей, 

причем эти действия могут описываться не только с помощью формализованных количественных оценок, но и 

путем перечисления ряда процедур, формализация которых невозможна. Бюджет – более узкое понятие, 

подразумевающее количественное представление плана действий, как правило, в стоимостном выражении. 

С позиции количественных оценок, планирование текущей деятельности предприятия заключается в 

построении основного бюджета, представляющего собой систему взаимосвязанных операционных и 

финансовых бюджетов. Процесс построения таких бюджетов в долгосрочной и краткосрочной перспективе 

называется бюджетированием. 

Процесс бюджетирования условно может быть разделен на две составные части: 

 подготовка операционного бюджета, который в конечном итоге должен дать планируемый результат 
деятельности предприятия;  

Операционный бюджет состоит из следующих бюджетов: 

 · бюджет продаж  

 · бюджет производства  

 · бюджет производственных запасов  

 · бюджет прямых затрат на материалы  

 · бюджет производственных накладных расходов  

 · бюджет прямых затрат на оплату труда  

 · бюджет коммерческих расходов  

 · бюджет административно-управленческих расходов  

 · прогнозный отчет о прибыли. 

 подготовка финансового бюджета, целью формирования которого являются: 

 мониторинг достижения стратегических и тактических целей предприятия;  

 своевременная корректировка стратегических целей предприятия;  

 планирование финансового результата, денежного потока, потребления ресурсов и финансово-

экономического состояния предприятия.   



29 

В отношении состава финансового бюджета имеется несколько мнений. Некоторые экономисты дают 

большую его детализацию и включают в состав финансового бюджета: 

 бюджет финансовой деятельности 

 бюджет кредитов и займов 

 бюджет движения собственного капитала 

 бюджет движения собственных акций 

 бюджет выданных займов 

 бюджет краткосрочных финансовых вложений. 
Многие же ограничиваются инвестиционным бюджетом,  бюджетом денежных средств и прогнозным 

балансом. Есть и такие мнения относительно состава финансового бюджета: прогноз доходов, расходов и 

финансовых результатов,  прогноз денежных потоков, прогнозный баланс активов и пассивов; или: бюджет 

капитала (инвестиционный бюджет), бюджет потока денежных средств, прогнозный баланс и пр. Но каждая 

классификация  в состав финансового бюджета неизменно включает бюджет денежных средств (в дальнейшем 

по тексту - БДДС) (иногда с наименованиями: бюджет движения денежных средств, кассовая 

консолидированная смета, бюджет денежного потока и др.).  

Основной целью бюджетирования  движения денежных средств являются:  

 -обеспечение бездефицитности бюджета  

 -эффективное использование свободных денежных средств  

 - определение связи между финансовыми потоками,  финансовым результатом и изменением 
финансового положения компании. 

Можно также выделить основные направления использования информации о движении денежных 

средств: 

 оценка способности предприятия выполнять все свои обязательства по расчетам с кредиторами, 

выплате дивидендов и т. п. по мере наступлениясроков погашения; 

 определение потребности в дополнительном привлечении денежных средств со стороны; 

 определение величины капиталовложений в основные средства и прочие долгосрочные  активы; 

 расчет размеров финансирования, необходимых для увеличения инвестиций в долгосрочные активы 
или поддержания производственно-хозяйственной деятельности на нынешнем уровне; 

 оценка эффективности операций по финансированию предприятия и его инвестиционных сделок; 

 оценка способности предприятия получать положительные денежные потоки в будущем. 
Даже прибыльная производственно-хозяйственная деятельность не всегда может приносить достаточную 

сумму денег для приобретения долгосрочных активов (недвижимости или оборудования). В подобной ситуации 

необходимы новые займы, стоимость которых должна компенсироваться будущими доходами от инвестиций. В 

условиях же неплатежей предприятия вынуждены изыскивать дополнительное краткосрочное финансирование 

оборотного капитала. Но расходы на подобные цели не могут компенсироваться будущими доходами, так как 

деньги не были использованы для инвестиций. 

Бюджет движения денежных средств  (таблица 1) составлен в производственном предприятии ТОО 

«Сарыарка», поэтому отражает информацию, характерную именно для него. 

 

Таблица 1. Бюджет движения денежных средств ТОО «Сарыарка» 

тыс.тг. 

Показатели Квартал 1 Квартал 2 Квартал 3 Квартал 4 За год 

1.Денежные средства на начало периода 42500 (74165) (128330) (14495) 42500 

2.Поступление денежных средств от 

покупателей 

230000 480000 740000 520000 1970000 

3.Денежные средства в распоряжении 272500 405835 611670 505505 2012500 

4.Расходование денежных средств      

-на приобретение основных материалов 49500 72300 100050 79350 301200 

-на оплату труда основных рабочих 84000 192000 216000 114000 606000 

-накладные расходы 68000 96800 103200 76000 344000 

-коммерческие и административные 

расходы 

93000 130900 184750 129150 537800 

-налоги 12165 12165 12165 12165 48660 

-покупка оборудования 30000 20000 - - 50000 

-выплата дивидендов 10000 10000 10000 10000 40000 

Всего денежных выплат 346665 534165 626165 420665 1927660 

Профицит (дефицит) денежных средств (74165) (128330) (14495) 84840 84840 

 

Как видно из анализа данных таблицы 1, полученный бюджет является дефицитным. Таким образом, 

необходимо предусмотреть дополнительные источники финансирования, которые в рамках рассматриваемого 

примера сводятся, например,  к банковскому кредитованию. Технологически, в таблицу бюджета вводится 
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дополнительный блок – «финансирование», в котором финансовый менеджер должен предусмотреть получение 

кредита и его возврат, а также выплату банку процентного вознаграждения.  

Работа финансового менеджера по обоснованию суммы кредитования предусматривает подбор данных в 

блоке «финансирование» так, чтобы реализовать принцип разумного избытка денежных средств, т.е. 

планировать лимит денежных средств на некотором допустимом уровне, который в рамках рассматриваемого 

примера не должен быть ниже 30,000 тыс. тг. Особенностью этой работы является необходимость обеспечить 

согласование данных бюджета денежных средств с бюджетом о прибыли. Эта необходимость связана с тем, что 

сумма процентных платежей оценивается в бюджете денежных средств и подставляется в бюджет о прибыли. В 

то же время, сумма налоговых платежей оценивается в бюджете о прибыли и подставляется в бюджет 

денежных средств. Такой подбор «вручную» сделать затруднительно, и следует воспользоваться заранее 

разработанным программным средством.  

В таблицах 2 и 3 отражены согласованные бюджет о прибыли и бюджет движения денежных средств, в 

результате чего устраняется дефицитность бюджета. 

 

Таблица 2. Бюджет о прибыли  

тыс.тг. 

Показатели Сумма 

Выручка от реализации продукции 2000000 

Себестоимость реализованной продукции 1300000 

Валовая прибыль 700000 

Административные и коммерческие расходы 537800 

Прибыль до уплаты процентов и налога 162000 

Проценты за кредит 12250 

Прибыль до выплаты налога 149950 

Корпоративный подоходный налог 44985 

Чистая (операционная прибыль) 104965 

 

Таблица 3. Бюджет движения денежных средств ТОО «Сарыарка» (окончательный вариант) 

тыс.тг. 

Показатели Квартал 1 Квартал 2 Квартал 3 Квартал 4 За год 

1.Денежные средства на начало периода 42500 36754 33508 40761 42500 

2.Поступление денежных средств от 

покупателей 

230000 480000 740000 520000 1970000 

3.Денежные средства в распоряжении 272500 516754 773508 560761 2012500 

4.Расходование денежных средств      

-на приобретение основных материалов 49500 72300 100050 79350 301200 

-на оплату труда основных рабочих 84000 192000 216000 114000 606000 

-накладные расходы 68000 96800 103200 76000 344000 

-коммерческие и административные 

расходы 

93000 130900 184750 129150 537800 

-налоги 11246 11246 11246 11246 44985 

-покупка оборудования 30000 20000 - - 50000 

-выплата дивидендов 10000 10000 10000 10000 40000 

Всего денежных выплат 345746 533246 625246 419746 1923985 

Профицит (дефицит) денежных средств (73246) (16493) 148261 141015 88515 

Финансирование:      

Получение ссуды 110000 50000   160000 

Погашение ссуды - - (100000) (60000) (160000) 

Выплата процентов - - (7500) (4750) (12250) 

Итого денежный поток 110000 50000 (107500) (64750) (12250) 

Денежные средства на конец периода 36754 33508 40761 76265 76265 

 

Таким образом, за счет планируемого получения кредита (но на практике могут быть и другие источники 

устранения дефицита денежных средств) предприятие предполагает исключить дефицит денежных средств. Но 

следует иметь в виду, что лимит денежных средств в ТОО запланирован не ниже 30,000 тыс. тг. Денежные же 

средства на конец третьего и четвертого кварталов значительно превышает установленный лимит, 

следовательно, предприятие должно определить и направления предполагаемого инвестирования денег с целью 

получения определенной выгоды. 

Рассмотренный бюджет движения денежных средств составлен для предприятия в целом. Для 

использования в процессе управления более точной и объективной информацией целесообразно составлять 
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такие бюджеты денежных потоков не только по предприятию в целом, но и по центрам ответственности. 

Система учета ответственности  включает в себя классификацию центров по предмету ответственности:  

 центр затрат – ответственен только за затраты 

 центр продаж – ответственен только за выручку 

 центр прибыли – ответственен за затраты и за обеспечение выручки 

 центр инвестиций – ответственен за затраты, выручку и инвестиции. 

Составление бюджетов денежных потоков по центрам ответственности позволит выявить скрытые 

возможности внутреннего финансирования, необходимые, но неявные потребности в финансовых ресурсах, а 

также повысить эффективность самого процесса управления, поскольку данный подход повышает 

ответственность менеджеров.  

Бюджетирование денежных потоков необходимо не только для планирования притоков и оттоков 

денежных средств во времени, но и для принятия эффективных оперативных управленческих решений. Оценка 

точности прогноза, уровня расчетных показателей, максимально точные плановые расчеты по денежным 

потокам возможны с использованием гибких оперативных бюджетов. Процесс постоянного бюджетирования 

без жесткого закрепления за периодом планирования позволяет в не зависимости от текущего месяца всегда 

знать перспективу на год вперед и оптимизировать деятельность предприятия. 

 

 

Кәрімхан Ә., СР-21к тобының студенті КЭУК,г.Караганда 

Ғылыми жетекші: п.ғ.д., профессор Минжанов Н.А. 

 

МЕМЛЕКЕТТІҢ ӘЛЕУМЕТТІК ДАМУ КЕЗЕҢІНДЕГІ ЖАСТАРДЫҢ ДЕВИАНТТЫҚ МІНЕЗ-ҚҰЛЫҚ 

КӨРІНІСТЕРІ 

 

Девиантты мінез-құлық деп - әлеуметтік нормадан ауытқуды айтады. Оны қоғамда қабылданған нормаға 

қарама-қайшы әрекет жүйесі ретінде анықтайды. Девиантты мінез-құлық екі үлкен категорияға бөлінеді. 

Біріншіден, бұл психологиялық денсаулық нормасынан ауытқу. Екіншіден, бұл қандайда бір әлеуметтік-мәдени 

нормаларды, әсіресе құқықтық норманы бұзатын антиәлеуметтік іс-әрекет. Сондай-ақ девиантты мінез-құлық 

бұл “балалар мен жасөспірімдердің әкімшілік жазалау шараларын қолдануға әкеп соғатын құқық 

бұзушылықтарды үнемі жасауы, оқудан, жұмыстан қасақана жалтаруы, отбасынан немесе балаларды оқыту-

тәрбиелеу ұйымдарынан үнемі кетіп қалуы, сондай-ақ олардың қылмыстық жауаптылыққа жатпайтын қылмыс 

белгілері бар, қоғамға қауіпті әрекетткер жасауы.Осыған байланысты Елбасымыздың Қазақстан халқына 

жолдауында Қазақстанның азаматтарына арнаған сөзі бар: «Білімді, еңбекқор, бастамашыл, белсенді болуға 

қазірден бастап дағдыланыңдар. Жұмыс пен сұраныс бар өңірге батыл барыңдар. Шеберліктің шыңына жете 

білсеңдер  мамандықтың бәрі жақсы. Қазір техникалық мамандықтардың, ғылым мен инновацияның күні туған 

заман. Ерінбей еңбек еткен, талмай ғылым іздеген, жалықпай техника меңгерген адам озады.  Тұрмысы жақсы, 

абыройы асқақ болады. Біз жүзеге асырып жатқан түбегейлі реформалар мен атқарып жатқан қыруар істердің 

бәрі сендер үшін, болашақ үшін жасалуда» деп аяқтады. 

Девианттық мінез-құлықтың дамуына арнайы бір қоғамдағы әлеуметтік шындықтың бұзылуы, негізгі 

демократиялық принциптердің бұзылуы, экономикалық реформаларды жүргізгенде кеткен қателер нәтижесінде 

осы жастар арасындағы қиындықтардың пайда болуына алып келеді. 

Девиантты мінез-құлықты көбіне жасөспірімдер арасында кездестіреміз. Себебі жасөспірімдік кезең - ең 

қиын, әр түрлі бұзақылықтардың пайда болатын және сонымен қатар достық нормаларды игеруіне сәтті кезең 

болып табылады. Жасөспірімге тән қасиет - өзіндік тәуелсіздік, дербестік, басқаға бағынышты болмау. Сол 

себептен, өзінің күш-қуатын, жеке басының мән-мағынасын түсінуге ұмтылыс жасайды. Оны ұғынуға 

мүмкіндіктерді мектептегі оқу-тәрбие мен еңбек процесіне қатыстарынан байқалады. Себебі, девиантты мінез-

құлықты балалар типтік ерекшеліктеріне байланысты тіршілік қиыншылықтарына кезігіп, оны жеңіп шығуға 

ішкі жай-күйі жол таба алмай әлеуметтік-педагогикалық тұрғыдан қорғалынбайды. Содан девиантты мінез-

құлықты бала ешкімге керегім жоқ деген сезімге беріліп кінәны үлкендерге теліп айналасымен жан-жалдасуға, 

ұрыс-төбелеске бейімделеді. Қажеттіліктің орнын толықтырудың жолы – бос уақытын мақсатсыз пайдалану, 

мектеп тәртібін ұстамау, заң нормаларын бұзу, қылмыстық істер жасау. 

Джаманбалаева Ш.Е., Казымбетова Д.К. еңбектерінде Қазақстандағы девианттық мінез-құлық, осындай 

жастармен жұмыс жүргізу жайлы жалпы проблемалары қарастырылған. Жастармен әлеуметтік жұмыс жүргізу 

мәселесін арнайы зерттеу нысанына айналдырған еңбектер жоқтың қасы деуге болады. Сондықтан да осы 

тақырып әлеуметтік жұмыс объектісіне айналып отыруы кездейсоқтық емес әрі өте зәру болып табылады.  

"Бiлiм туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 7 маусымдағы Заңының 9-бабында 

‹‹Девианттық мiнез-құлықты балалар арнаулы бiлiм беру ұйымдарында және ерекше ұстау режимiндегі бiлiм 

беру ұйымдарында тәрбиеленедi және оларды мемлекет толық қамтамасыз етедi›› делінген.  

Ең алғаш бұл мәселе бойынша зерттеу жүргізген П.П. Блонский болды, ол өз зерттеулерінде девиантты 

деп мінез-құлқы шамасынан ауытқыған, кәмелетке толмаған балаларды қарастырды. Жасөспірімдердің 

девиантты мінез-құлықты мәселесін Қазақстандық педагог-психологтар мен әлеуметтанушылар да қарастырып 

жүр (А.Жұмабаев, Л.К.Керімов, Э.И.Шыныбекова, Г.А.Уманов, Ш.Е.Жаманбалаева, Д.Қазымбетова, 

Т.М.Шалғымбаев, А.М.Қарабаева). Бұл зерттеушілердің пікірінше девиантты сияқты жағымсыз қасиеттің 
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қалыптасуына әлеуметтік-педагогикалық факторлардың әсер ететінін зерттеген. Жасөспірімдердің девиантты 

мінез-құлықтарын спорт, өзіндік жұмыстарды ұйымдастыру, мектепке деген ықпалды күшейту, бойындағы 

белсенділікті арттыру, ұжымдағы әрекеттерге араластыру арқылы жеңудің әртүрлі жолдарын көрсетіп берген. 

Дж.Смелзер девиантты мінез-құлықты изоляцияға емделуге, түрмеде қамалуына және басқада құқық 

бұзудың жазалауларына әкелетін топтық нормадан ауытқу деп санады. В.И.Добреньков және А.Н.Кравченко 

“қоғамдық көзқараста мақұлданбайтын әрбір қылықты девиантты мінез-құлық” деп атады[1]. 

Көптеген зерттеуші ғалымдардың тұжырымдамаларына жүгінсек девиантты мінез-құлықты 

жасөспірімдерге тән ортақ қылық – ол ата-аналар мен ұстаздарға қыр көрсету, бір нәрсені өзінше жасау, 

үлкендердің тілін алмау, жағымсыз жандарға еліктеу, темекі тарту, біртіндеп ішкілікке үйрену, ұрлық жасау 

тағы сол сияқты болып табылады. Осындай жат қылықтарды елемеу – жасөспірімдерді теріс жолға түсіріп, 

қылмыс жасауға итермелейді, адамгершілік ардан аластатып, бара-бара қоғамға сүйкімсіз, жеккөрінішті жандар 

қатарына қосары сөзсіз. Жасөспірімдік шақта балалардың қызығушылығы арта түседі, әлде бірдеңеге 

бейімделгіш келеді, мінезі ерекшеленіп, өзінің өмір жолына көз жіберіп, ой елегінен өткізуге тырысады, оқудың 

мәнін, мақсатын түсініп, ұжымдағы өз орнын білгісі келеді. Жасөспірімдер мен жастардың жат қылықтарға 

әуестенуінің негізгі себебі: білімінің төмендігі, мәдениет деңгейінің жеткіліксіздігі, ең бастысы, 

қызығушылықтың шектеулігі, қоғамдық пайдалы іске деген ниеттің жоқ болуы.  

Кең мағынасында девиантты мінез-құлық кез келген әлеуметтік ережелерден (мысалы, оның ішінде 

жағымды: батырлық, аса еңбек-қорлық, альтруизм, өзін құрбан ету, аса үлкен рөл ойнау, жетістіктермен қатар, 

жағымсыз: қылмыс, қоғамдық тәртіпті бұзу, адамгершілік ережелерін, дәстүрді, әдет-ғұрыптарды аттап өту, 

өзіне-өзі қол жұмсау және т.б.) ауытқушылықты білдіреді. 

Девианттық мінез құлықтың мәнін түсінуде негізгі екі ұғымды қарастырамыз- «қалып (норма)» және 

«қылық». Әлеуметтік қалып-бұл нақтылы қоғамда тарихи түрде қалыптасқан жеке тұлғаның, әлеуметтік топтың 

немесе ұйымның мінез-құлық ережелерінің мөлшері, этикет, мораль, заңдық нормалар. Басқа да құндылықтар 

тәрізді, әлеуметтік нормалар тұлғаның бағалау және бағыт ұстау функцияларын орындайды, мінез-құлықты 

реттейді және бақылап отырады. Норма-идея, идеалдар сияқты бағыттап қана қоймай, белгілі бір ереже-

міндеттерді жүктейді.Әдетте, қабылданған нормаларды бұзу-қоғамның әлеуметтік топтары мен 

институционалдық формалары тұрғысынан осы ауытқуларды жою бағытындағы нақты және айқын жағымсыз 

реакциясын іске қосады. Сондықтан да нормалар қоғамның тұрақтылығы мен тәртібін қамтамасыз ететін, 

девиацияға қарсы күрестің бірден-бір әлеуетті құралы болып табылады. 

Әлеуметтік психологияда «қылық»-адамның рухани-адамгершілік тұрғыдан қалыптасуы және сол 

тұрғыда оның өзге адамдарға, өзіне, қоғамға және қоршаған табиғатқа деген қарым-қатынасын айқындауы деп 

қарастырылады.Заң тұрғысынан алып қарағанда, норма ережелерін бұзушылық – бұл мемлекеттік немесе 

қоғамдық тәртіпті бұзу, азаматтардың құқығы мен жеке меншігіне қол сұғушылық болып есептеледі[2]. 

Мінез–құлықтағы қиындық және қиын балалар ұғымы 1920-1930 жылдары пайда бола бастады. Ұғым 

бастапқыда ғылымда емес, күнделікті өмірде қолданып жүрді. Біраз уақытқа ұмытылып, XX ғасырдың 50-60 

жылдарында қайтадан қолданысқа енді. Алғашқылардың бірі болып бұл салада зерттеу жүргізгендердің бірі - 

П.П. Бельский. Проблеманы алғаш болып көтерген белгілі Ресей педагогы П.П. Блонский. Ғалым қиын 

балалардың жеке басылық ерекшеліктерінің өмір жағдайларымен, тәрбиемен өзара әрекеттестігін есепке алып, 

кешенді түрде зерттеулер жүргізіп, оны тәжірибеде қолдану жолдарын анықтады. 

Девиантты мінез-құлықты кең және тар мағыналарында қарастырады. Кең мағынадағы девианттық 

мінез-құлық деп – қоғамдағы қабылданған нормалар мен әлеуметтік стереотиптерге сай келмейтін кез-келген іс 

қимылды айтамыз. Бұл жағдайдағы девиацияны жағымды және жағымсыз деп екі түрге бөлуге болады. 

Жағымды девиантты мінез-құлық – бұл көпшілік әдеттен тыс, таңғаларлық деп қабылдаса, кейбіреулер 

теріс деп қарамайтын құбылыстар болуы мүмкін. Бұлар-ерлік, өзін-өзі құрбандыққа шалу, біреуге шектен тыс 

берілу, біреуді шамадан тыс аяу т.б. көріністер болуы мүмкін. 

Жағымсыз (негатив) девиация, керісінше, көп адамдарды мақұлдамау, жек көру сезімдерін туғызатын 

мінез-құлық ауытқушылықтары. Мысалы, терроризм, вандализм, ұрлық, сатқындық, жануарға қатыгездік жасау 

т.б. 

Девианттық мінез-құлықтың деликвенттік мінез-құлықтан өзгешелігі, девианттық мінез-құлық 

деликвенттік мінез-құлыққа қарағанда кеңірек түсінік ретінде қарастырылады. Девианттық мінез-құлық 

деликвентті мінез-құлықты өзінің бір бөлігі ретінде қарастырады. Девиация-нормалардың кез-келген 

бұзушылықтарын айтамыз. Ал делинквенттік-ол тек қана қылмыстық жауапкершіліктерді алып жүретін мінез-

құлық актілеріне жатады. Ауытқулардың осындай түрлерге бөлінетіндігіне қарап негізделген саясат құруға 

болады, ол практиканы профиалктикаға бағыттап отырады. Және де барлық ауытқуларды жою емес тек қана 

негативті аутқуларды жоюға көмектеседі. Баланың әрбір даму сатысында, олардың психикалық қасиеттері, 

тұлғалық және мінездегі ерекшеліктері қалыптасып, дамып отырады. Бала даму барысында әлеуметтік ортаға 

бейімделуі немесе керісінше бейімделмей, жатсынып кетуі мүмкін. 

Девиантты мінез-құлықтың пайда болу факторларын түрліше түсіндіреді. Біріншілері оларды екі үлкен 

топқа ішкі және сыртқы факторлар деп бөлсе, екіншілер оларды бөлмей: 

•жанұяда берекенің болмауы; 

•ата-ананың «ерекше» қамқарлығы; 

•тәрбие берудегі кемшіліктер; 

•өмірде кездесетін қиыншылықтар мен күйзелістерді жеңе алмау; 
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•өмірлік дағдының болмауы, айналысындағы адамдармен, құрбыларымен жарасымды қатынасқа түсе 

алмауы; 

•сырттан келген қысымға төтеп бере алмау, өз бетінше шешім қабылдай алмау, сынаушылық ойды 

дамыта алмау; 

•психоактивті заттарды жиі пайдалануы; 

•агрессиялық жарнаманың ықпалды болуы; 

•мектептерде психологиялық көмек көрсету қызметінің нашар дамуы; 

•балалар мен жасөспірімдердің бос уақытының проблемалары,- деп көрсетеді. 

Егер, балаға ата-ананың жылуы, махаббаты, ықыласы жетіспесе, онда, ол ата-анасынан шеттеніп кетеді. 

Шеттену - невротикалық реакциялар, қоршаған ортамен қатынастың бұзылуы, сезімдік (эмоциалық) тепе-

теңсіздік және суықтық, ашуланшақтық, психикалық аурулар және психологиялық патологиялар сияқты 

жағымсыз мінез-құлықтың пайда болуына жол ашады. Егер, балада адамгершілік құндылықтар қалыптаспаса, 

онда, ол пайдакүнемдік, қанағатсыздық, зорлаушылық, дөрекілік т.б. сияқты жағымсыз қасиеттерге бейім 

тұрады. Балаға көрсетілген қатыгездік қатынасқа жататындар: қинаушылық, физикалық, эмоционалды, 

жыныстық зорлық-зомбылық. Қатыгездік үйде, далада, мектепте, балалар үйлерінде, ауруханада көрсетілуі 

мүмкін. Мұндай іс-әрекетке душар болған балалар қалыпты түрде даму көрмей, қоршаған ортаға бейімделе 

алмай қалады. Соның әсерінен, бала өзін жаман, керексізбін деп сезінеді. Баланың қаттыгездікке жауап беру 

түрі баланың жасына, тұлғалық ерекшелігіне, әлеуметтік тәжірибесіне байланысты. Психикалық реакциялардан 

басқа (қорқыныш, үрей, ұйқының бұзылуы, тәбеттің болмауы т.б.) балалардың мінез-құлқы да өзгереді: 

агрессия жоғарылайды, төбелескіш, өзіне сенімсіз, ұялшақ, өзіне деген бағасы өте төмен болады. Зерттеулерге 

қарағанда, зорлық-зомбылықты көп көрген балалар өскенде зорлаушы рөлінде болуды қалайды[3]. 

Неліктен жасөспірім шақ қауіп тудыратын шақтар? 

Біріншіден, психогармоналды процестерден басталып, “Мен” концепциясының бетбұрысымен 

аяқталатын өтпелі кезеңдегі ішкі қиыншылықтар әсер етеді.  

Екіншіден, жасөспірімнің әлеуметтік жағдайының тұрақсыз болуы.  

Үшіншіден, әлеуметтік бақылаудың механизмдерінің қайта құрылуына байланысты туындаған қарама-

қайшылықтар: бақылаудың балалық формалары, сыртқы нормалар мен үлкендерге бағынушылықты ұстану 

ықпал ете алмайды, ал ересектік әдістері қалыптасып үлгермеген. 

Жүргізілген зерттеулер бойынша, жасөспірімдерде девиантты мінез- құлықпен (әділетсіздік, қылмысты 

топтарға тәуелділік, заңсыз істерді жасау, есірткіні қолдану, ішімдік, басқыншылық мінез-құлқы, суицидті 

мінез-құлық) және басқа психикалық күйзелістермен байланысты. 

Сонымен, баланың алғашқы адами құндылықтары, әрине, отбасыда қалыптасады. Алайда, қанша 

дегенмен, ешбір ата-ана өз баласының жаман болғанын қаламайтыны анық. Егер, әртүрлі себептермен баласы 

тура жолдан шығып кеткеннің өзінде, ол ата-аналарды кінәләй бермей, бірлесіп жұмыс істеу үшін олармен 

дұрыс қарым-қатынас орнату керек, бұл біріншіден, ал, екіншіден ол отбасының барлық жағдайын зерттеу 

керек, “қиын” балаға айналу себептерін әртүрлі жолдармен анықтау - тәрбие жұмысын дұрыс ұйымдастыруға 

оң әсерін тигізеді. Ол үшін: “Менің отбасым”, “Мен не үшін ата-аналарымды жақсы көремін(сыйлаймын)”, 

“Мен бос уақытымды қалай өткіземін?” деген тақырыптарға шығарма жаздырып, содан көп нәрсені білуге 

болады.Үшіншіден, істелген жұмыстың бәрі алдын-ала, терең, жан-жақты ойластырған болуы керек. Ата-

аналармен,олардың тәрбиесі қиын балаларымен жүргізілетін жұмыс сол отбасының жеке ерекшіліктерін ескере 

отырып жоспарланған болуы керек. 

Қорыта айтқанда, девиантты мінез-құлықты балалармен тәрбиелік жұмыстарын жүргізуде римдік 

философ Сенеканың: «Әрбір адам өмірінің тек кейбір жақтарын ойлап талдайды, бірақ ешкім жалпы өмір 

туралы ойланбайды» деген ой-пікіріне сүйене отырып, девиацияға коррекция жасаушы әрбір маман ұстаз, 

баланың тек кейбір мінездік кемшіліктерін түзетіп қана қоймай, оларды, қоғамдық өмірдің талаптарымен 

ұштасқан дұрыс қарым-қатынас жолына қайтып әкеліп, ары қарай қалыптаса дамуына, әлеуметтенуіне 

көмектесуі қажет. Бұл педагогикалық іс-әрекеттер мазмұны, қоғам өмірінде бекіген адамгершілік қадір-

қасиеттер мәнімен, талаптарымен тікелей байланыстыра, адамдар арасындағы қарым-қатынастар (достық, 

жолдастық, туыстық, сүйіспеншілік, махаббат т.б.) нормаларымен ұштастырыла жүзеге асырылғанда, балалар 

бойында девиантты мінез-құлықтың өріс алмауына және оларды мектеп қабырғасынан бастап әлеуметтендіруге 

мүмкідік жасалады[4]. 
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РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ГЕОТЕРМАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ В ЭКОНОМИКЕ КАЗАХСТАНА 
 

Современное общество с каждым днем испытывает все большую потребность в неисчерпаемых 

источниках энергии, ведь использование нефти, угля и газа ограничено. Ученые давно открыли другие ресурсы, 

которые являются экологичными, более экономичными и, можно сказать, вечными или же просто 

возобновляемыми.  

Возобновляемая или регенеративная энергия («Зеленая энергия») — энергия из источников, которые, по 

человеческим масштабам, являются неисчерпаемыми. Основной принцип использования возобновляемой 

энергии заключается в её извлечении из постоянно происходящих в окружающей среде процессов и 

предоставлении для технического применения. Возобновляемую энергию получают из природных ресурсов, 

таких как: солнечный свет, водные потоки, ветер, приливы и геотермальная теплота, которые являются 

возобновляемыми (пополняются естественным путем). 

В 2013 году около 21 % мирового энергопотребления было удовлетворено из возобновляемых 

источников энергии. 

Законами РК «Об электроэнергетики» и «Об энергосбережении» на сегодняшний день активно 

оперируют о необходимости развития и использования геотермальной энергетики в области ВИЭ, что ведет к 

непосредственному определению прямых мер по поддержке ВИЭ. 

Концепцией Закона и проектом Закона предусматривается оказание поддержки ВИЭ на рынке 

электроэнергии через введение обязательств для энергопроизводящих организаций по использованию ВИЭ для 

производства электроэнергии.  

Таким образом, через Закон «О поддержке использования возобновляемых источников энергии» будут 

поощряться инвестиции в развитие ВИЭ для достижения установленных показателей по использованию ВИЭ 

для производства электроэнергии. 

Одним из наиболее перспективных отраслей в данной области является геотермальная (геотермическая 

энергетика). 

Геотермальная энергетика предполагает использование тепловой энергии земной коры. Она является 

экологически чистым, возобновляемым источником энергии, используемым по всему миру. Она 

рассматривается в качестве возобновляемого природного ресурса, так как количество тепловой энергии, 

выделяемой из недр земной коры, практически неограниченно. Согласно имеющимся оценкам, количество 

тепловой энергии, постоянно поступающей из недр земли на поверхность, составляет 100 миллиардов мегаватт-

часов энергии (Energy and Geosciences Institute, 2011 г.). Предполагается, что температура недр земли еще на 

протяжении многих лет будет оставаться чрезвычайно высокой, что гарантирует наличие неисчерпаемого 

потока тепловой энергии. 

Электростанции данного типа представляют собой тепловые электростанции использующие в качестве 

теплоносителя воду из горячих геотермальных источников. В связи с отсутствием необходимости нагрева воды 

ГеоТЭС являются в значительной степени более экологически чистыми нежели ТЭС. Строятся ГеоТЭС в 

вулканических районах, где на относительно небольших глубинах вода перегревается выше температуры 

кипения и просачивается к поверхности, иногда проявляясь в виде гейзеров. Доступ к подземным источникам 

осуществляется бурением скважин. 

Геотермальная энергетика считается экологически чистой, что в целом справедливо. Прежде всего, в ней 

используется возобновляемый и практически неисчерпаемый ресурс. Геотермальная энергетика не требует 

больших площадей, в отличие от крупных ГЭС или ветропарков, и не загрязняет атмосферу, в отличие от 

углеводородной энергетики. В среднем ГеоЭС занимает 400 м2 в пересчёте на 1 ГВт вырабатываемой 

электроэнергии. Тот же показатель для угольной ТЭС, к примеру, составляет 3600 м2. К экологическим 

преимуществам ГеоЭС относят также низкое водопотребление — 20 литров пресной воды на 1 кВт, тогда как 

для ТЭС и АЭС требуется около 1000 литров. Отметим, что это экологические показатели 

«среднестатистической» ГеоЭС. 

Сегодня доля электроэнергии, получаемой в мире с помощью геотермальных ресурсов, оставляет всего 

0,5%. Тепловые мощности геотермальной энергетики составляют порядка 50% всей мировой энергетики. На 

долю геотермальной энергетики приходится 8,5 ГВт электроэнергии и 59 млн. кВт·ч тепловой энергии. 

Между тем, в толще земной коры на глубине 3-5 км сосредоточена энергия тепла Земли, которая может 

обеспечить все нужды человечества на многие тысячи лет вперед. И сегодняшние технические возможности 

позволяют бурить скважины такой глубины. Открытые на сегодняшний день геотермальные ресурсы 

составляют лишь малую часть от этих потенциальных ресурсов, однако каждый год они увеличиваются на 2-

3%, а за 10-летие растут на 10-15%. Средний рост геотермальной энергетики с 2010 по 2015 г. составил 7%. 
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Рисунок 1.Доля гидропотенциала в среди прочих ВИЭ 

 

Несмотря на значительные запасы традиционного энергосырья – в первую очередь, нефти и газа – в 

Казахстане существует тенденция и условия для использования возобновляемых источников: энергии ветра, 

солнечного излучения, гидродинамической энергии воды, а также геотермальной энергии. 

По экспертным оценкам, потенциал этих энергетических ресурсов в Казахстане очень значителен и 

составляет около одного триллиона киловатт-часов в год. При этом потенциал малых гидроэлектростанций 

оценивается в 8 млрд. кВт/ч, потенциал использования ветроэнергетики – около 920 млрд. кВт/ч, а потенциал 

солнечной энергии достигает порядка 2 500-3 000 солнечных часов в год. Необходимость использования 

возобновляемых источников энергии в нашей стране обусловлена еще и тем, что Казахстан в рамках Киотского 

протокола принял обязательства по сокращению выбросов парниковых газов до 2020 года на 15%. 

Использование геотермальной энергии имеет много плюсов. Страны, где она применяется, меньше 

зависят от нефти. Каждые десять мегаватт электроэнергии, получаемые на геотермальных электростанциях 

ежегодно, помогают экономить 140 000 баррелей сырой нефти в год. Учитывая даже нынешнюю низкую 

стоимость барреля нефти в $33 (по состоянию котировок цен на 15.02.2016 г.), то экономия в перерасчете 

числится в районе 4 млн. 620 тыс. долларов, т.е. 1 млрд. 709 млн. тенге (по состоянию курса $1~370 KZT на 

15.02.2016 г.). Экономия колоссальна даже при мизерной цене барреля. К тому же геотермальные ресурсы 

огромны, и опасность их истощения во много раз ниже, чем в случае со многими другими энергетическими 

ресурсами. Использование геотермальной энергии решает проблему загрязнения окружающей среды. К тому 

же ее себестоимость довольно низкая по сравнению со многими другими видами энергии. 

Инвестиционные затраты на строительство геотермальных систем варьируют в очень широком 

диапазоне — от 200 до 5000 долларов на 1 кВт установленной мощности, то есть самые дешёвые варианты 

сопоставимы со стоимостью строительства ТЭС. Зависят они, прежде всего, от условий залегания термальных 

вод, их состава, конструкции системы. Бурение на большую глубину, создание замкнутой системы с двумя 

скважинами, необходимость очистки воды могут многократно увеличивать стоимость. 

Очевидное экономическое преимущество ГеоТЭС — бесплатный энергоноситель. Для сравнения — в 

структуре затрат работающей ТЭС или АЭС на топливо приходится 50—80% или даже больше, в зависимости 

от текущих цен на энергоносители. Отсюда ещё одно преимущество геотермальной системы: расходы при 

эксплуатации более стабильны и предсказуемы, поскольку не зависят от внешней конъюнктуры цен на 

энергоносители. В целом эксплуатационные затраты ГеоТЭС оцениваются на 47-55% дешевле на 1 кВт/ч 

произведённой мощности. К примеру, стоимость 1 кВт/ч в городе Астана составляет 14,59 тенге, в городе 

Алматы – 23,12 тенге, Костанай – 16,78 тенге (с учетом НДС). 

Отчасти причина высокой себестоимости заключается в том, что, в отличие от тепловых и 

гидравлических электростанций, ГеоТЭС имеет сравнительно небольшую мощность. Кроме того, необходимо 

сравнивать системы, находящиеся в одном регионе и в сходных условиях. Так, например, на Камчатке, по 

оценкам экспертов, 1 кВт·ч геотермальной электроэнергии обходится в 2—3 раза дешевле электроэнергии, 

произведённой на местных ТЭС. 

Перспективы у геотермальной энергетики в Казахстане есть, хотя и сравнительно отдалённые: на данный 

момент достаточно велик потенциал и сильны позиции традиционной энергетики. В то же время в ряде 

отдалённых районов страны использование геотермальной энергии экономически выгодно и востребовано уже 

сейчас. Это территории с высоким геоэнергетическим потенциалом – Акмолинская область, южные регионы 

страны, в том числе Алматинская область, а также приморские края на восточном побережье Каспийского 

моря. 

Вероятно, в ближайшие десятилетия геотермальная энергетика в нашей стране будет развиваться именно 

в таких регионах. 
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ПРЕИМУЩЕСТВА ЗЕЛЕНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ИНДУСТРИИ ГОСТЕПРИИМСТВА 

 

"Зеленая" экономика и научно-технический прогресс движутся вместе. Все будущее рождается в 

лабораториях сейчас. 

Как это быстро внедрить в производство - вот здесь у нас есть консерватизм, идущий еще из прошлых 

времен", 

- Назарбаев Н.А. 

 

«Зеленая экономика», «Зеленый мост», «Зеленые этажи» - сегодня эти понятия отражают тенденции 

современной экономики. Прогнозы Организации экономического сотрудничества и развития показывают, что 

при нынешних способах производства и потребления к 2050 году в сравнении с началом XXI века мир лишится 

двух третей (от 61 до 72%) флоры и фауны, а сохранность природных территорий будет необратимо нарушена 

на 7,5 млн. квадратных километров, что сопоставимо с территорией Австралии [1].  

Проблемы, вызванные изменениями окружающей среды, не обошли нашу страны и достигли серьезных 

масштабов, поэтому, идеи по «озеленению» экономики страны и развитию возобновляемых источников 

энергии являются приоритетными в ежегодных программных документах страны. Наличие у Казахстана 

значительных экологических проблем способствовало развитию и продвижению «зеленой» политики, как 

способа сохранения ресурсов страны. Напомним, что до определенного периода Казахстан придерживался 

политики ресурсной, или, так называемой, «коричневой» экономики. Задача перехода от «коричневой 

экономики» к «зеленой экономике» была озвучена перед Правительством в Послании Президента Республики 

Казахстан Н.А. Назарбаева народу Казахстана в новой Стратегии «Казахстан-2050.  

Огромным событием не только для страны, но и для мирового сообщества явилось закрытие 

Семипалатинского ядерного полигона ( в результате народного движения Невада – Семипалатинск),  однако 

последствия ядерных испытаний до конца не исследованы.  

Перед Казахстаном стоит остро воды, поскольку на части территории страны засушливый климат, кроме 

того, Казахстан зависит от приграничных водных источников.  На сегодняшний день существует достаточно 

ресурсосберегающих инноваций по «озеленению» экономики РК, в том числе международных. Внедрение 

таких проектов в производство, их инвестирование –задачи, которые могут снизить нагрузку на  экологию. 

Так, летом 2015 года Программой развития ООН при финансовой поддержке Евросоюза и при 

партнерстве с Комитетом по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства РК было выделено 7 млн. 

евро для запуска проекта «Поддержка Казахстана для перехода к модели «зеленой» экономики». Значительная 

часть средств (около 70%) была направлена на проекты  по обеспечению жителей сел питьевой водой, создание 

благоприятных для земледелия в условиях пустынной и полупустынной зон, а также усовершенствование 

работы двух водохранилищ Актюбинской области. 

Одно из водохранилищ – Каргалинское – подходит для развития туристической зоны. Как считают 

специалисты, вокруг этого водохранилища следует развивать туризм, рыбное и тепличное хозяйства, а также 

построить малую гидроэлектростанцию, чтобы она смогла обеспечивать энергией всю эту инфраструктуру. [1] 

Прибыль, которую будет приносить данный объект, можно направлять на модернизацию, а также замену 

изношенной инфраструктуры. 

В сфере реального бизнеса «зеленая» экономика также находится в центре внимания. Инвестиции в 

энергоэффективные технологии и природную инфраструктуру уже приносят адекватную отдачу. Развивая тему 

ресурсосберегающих технологии, отметим, что в Казахстане наблюдается активизация интереса к «зеленым» 

стандартам  строительства, применимым в индустрии туризма и гостеприимства. 

Индустрия гостеприимства включает средства размещения и питания: рестораны, кафе, столовые, бары; 

гостиницы, отели, молодежные хостелы, общежития, апартаменты, а еще частный сектор, который участвует в 

размещении туристов. [2]. В данную сферу вовлечены огромные человеческие, материальные ресурсы страны. 

Говоря об объектах индустрии туризма и гостеприимства, мы отмечаем, что данные объекты нуждаются в 

модернизации и обновлении, поэтому применение экологических строительных стандартов является весьма 

актуальной задачей. 
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Строительство по экологическим стандартам  требует огромных вложений и инвестиций, в то же время 

среди основных преимуществ этой отрасли следует отметить: конкурентоспособность проекта как 

экологически чистого и соответствующего принципам устойчивого развития окружающей среды; гарантия, что 

при строительстве объекта применялись технологии, соответствующие основным принципам устойчивого 

развития; активизация поиска инновационных решений, которые минимизируют воздействие на окружающую 

среду; снижение эксплуатационных расходов и повышение качества рабочей среды. 

Иными словами, сертификация здания по «зеленым» стандартам обеспечивает значительное 

конкурентное преимущество, которое увеличивает доходность проекта через повышение арендной платы и 

снижение издержек, что высоко ценится потенциальными инвесторами, а также западными арендаторами, 

политика которых обязует их находиться в экологичном и энергоэффективном здании. 

Следует отметить, что в у европейских стран имеется довольно приличный опыт внедрения «зеленых» 

технологий при  строительстве гостиниц. Первые технологии применялись там еще в 80-х годах прошлого века. 

Согласно одной из директив об энергосберегающих зданиях, принятых ЕС, уже к 2018 году все 

административные  здания на территории ЕС должны обладать  нулевым  потреблением энергии, а к 2020 году, 

требование будет распространяться на все остальные вновь возводимые здания. Иными словами, "зеленое" 

строительство в Европе на сегодняшний день - это норма. Более того, этот процесс контролируется 

законодательством ЕС. Не так далеко от нас, в России и Украине внедрение энергосберегающих технологий 

непосредственно в области строительства гостиниц началось в 2009—2010 годах. Опережая  время, «зеленые» 

нормы и технологии стали визитной карточкой самых известных брендовых отелей мира. Специалисты 

считают, что одним из способов повысить  энергоэффективность здания  отеля, является внедрение технологий, 

позволяющих снизить уровень его энергопотребления. Сегодня двенадцать крупных гостиничных сетей, 

включая Marriott, Starwood, Hyatt и Hilton, принимают участие в программе Hotel Carbon Measurement Initiative, 

целью которой является уменьшение объемов производимых отелями выбросов углерода. Свою 

приверженность к «зеленым» инициативам  демонстрирует также гостиничная сеть «Four Seasons», которые 

занимается посадкой миллионов деревьев в 34-х странах мира. Некоторые гостиницы, расположенные на 

территории особо охраняемых природных зон, сотрудничают с местными жителями, которые бережно 

относятся к сохранению  природных ценностей своей местности  [3]. 

В этом году в Астане планируется завершить строительство первого «зеленого» здания, 

энергосберегающие технологии которого будут отвечать международным стандартам LEED. Проект «Talan 

Towers» будет состоять из двух башен разной высоты – 26 и 30 этажей. Функциональным наполнением проекта 

будет пятизвездочный отель The Ritz Carlton на 160 номеров, бизнес центр класса «А+» и торговая галерея. 

Компания Colliers International осуществляет полное управление процессом получения сертификации здания по 

«зеленым стандартам» – от оценки здания и проекта на соответствие определенным уровням и критериям 

сертификационной системы LEED или BREEAM, до разработки необходимой документации и управлением 

всем процессом получения сертификата. [4] 

Помимо строительства «Talan Towers», в Казахстане, всего в 5 км от озера Боровое уже расположился 

эко-отель "Оберег". Экологический отель рассчитан на 35 гостей и построен вдали от цивилизации, машин и 

заводов. 

Еще одним примером современного гостиничного эко-комплекса стал «GREEN Which HOTEL», 

открывшийся 24 февраля 2016 года в Петропавловске. При возведении отеля использовались экологически-

чистые материалы.  

Важнейшими шагами в развития Казахстана станет проведение международной специализированной 

выставки «ЭКСПО-2017». В юго-восточной части от Астаны выделено 113 гектаров земли под строительство 

объектов, предназначенных для проведения выставки, 88 из которых выделены под инфраструктуру: 

строительство парковок, ресторанов, отелей. Это место уже получило название "Город ЭКСПО-2017", где 

планируется построить 24 гостиницы и 4 общежития с пятью тысячами гостиничных номеров [5]. 

Столица позиционируя ЭКСПО-2017, как престижное мероприятие, которое окажет значительное 

влияние на имидж страны. Сейчас требуется рациональный подход по привлечению и реализации 

инновационных проектов для качественных изменений в энергетике, включая, прежде всего, развитие 

альтернативных источников энергии и новых способов ее транспортировки. 

 Бытует мнение, что «зеленые» проекты слишком дорогие и практически не окупаются. Однако верным 

это мнение является лишь в краткосрочной перспективе. Если же мы говорим о развитии нашей страны, то 

мыслить следует широко и глобально. А, в долгосрочной перспективе такие проекты, по всем расчетам, вполне 

доступны и выгодны. 

Таким  образом, в условиях перехода к новому курсу «зеленой» экономики, забота о безопасности людей 

и охрана окружающей среды являются неотъемлемой частью менеджмента в индустрии гостеприимства. В 

регионах, принимающих туристов необходимо активизировать решение проблем эколого-экономической 

эффективности ведения гостиничного бизнеса. 

На открытии 18 сессии генассамблеи Всемирной туристической организации, глава государства, Н.А. 

Назарбаев отметил: «У Казахстана также есть большой задел для роста числа туристических поездок с 

деловыми целями, а это почти 30% всех туристических посещений в мире. Для этого в нашей стране создаются 

все необходимые условия, строятся современные гостиницы, деловые центры, улучшается транспортная 

инфраструктура, создаются более комфортные условия для туристов, путешествующих авиа и 
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железнодорожным транспортом. Достаточно сказать, что количество гостиниц только за последние годы 

выросло в три раза, составив 1500 единиц». Также, президент сообщил, что  Казахстан рассчитывает принять в 

ближайшие годы порядка 14 миллионов иностранных туристов. [6] 

Движение навстречу «зеленой» экономике содержит потенциал достижения устойчивого развития и 

позволяет достичь цели быстро и эффективно. Одним из направлений «зеленой» экономики является тренд 

«зеленого», «ответственного» гостеприимства. Действительно, создание высокоэффективных гостиничных 

комплексов – один из лучших способов обеспечить существенную экономию электроэнергии и издержек. 
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЖИЛОЙ 

НЕДВИЖИМОСТИ 

 

Развитие жилищного строительства является одним из основных направлений развития экономики 

страны. В целом, состояние жилищного строительства зависит от уровня экономического развития страны и 

благосостояния ее граждан. Обеспечение населения современным и качественным жильем является одним из 

важных факторов улучшения уровня жизни и благосостояния населения. Строительство нового жилья 

обеспечит в свою очередь объемом работ строительные компании и предприятия строительной индустрии, 

чтоприведет к развитию строительной отрасли и созданию новых рабочих мест. Все это направлено на 

формирование и проведение единой в стране политики жилищного строительства, обеспечения населения 

качественным и отвечающим всем современным требованиям жильем. 

В связи с этим, в ходе модернизации казахстанской экономики актуальным вопросом является 

привлечение национальных и, в большей степени, иностранных инвестиций. Необходимость активного 

привлечения инвестиционного капитала, в том числе иностранного, подтверждается его способностью 

приносить новые для нас технологии и современные методы управления, а также, что немаловажно, 

способствовать развитию отечественных инвестиций.  

Рассмотрение аспектов повышения инвестиционной привлекательности на рынке жилой недвижимости в 

Казахстане определили актуальность темы исследования, при этом целью исследования является изучение 

целесообразности и необходимости  поиска эффективных путей привлечения инвестиционного капитала на 

казахстанский рынок жилой недвижимости.   

Научная новизна данных исследований состоит в выявлении практических мероприятий по повышению 

инвестиционной привлекательности на рынке жилой недвижимости, с учетом современных условий развития 

экономики.  

Системные преобразования в экономике, создание институтов рынка жилья, осуществляемые в 

настоящее время в Казахстане объективно обусловлены и закономерны. В Казахстане в середине 90-х годов 

прошлого столетия быстрый рост предложения и продажи новой недвижимости, сохранявшийся на протяжении 

нескольких последних лет, сформировался под влиянием факторов, действие которых затем ослабло или 

прекратилось. Этими факторами явились быстрая поляризация доходов и сбережений населения, повышенный 

спрос на недвижимость нерезидентов, удовлетворение платежеспособного спроса на новое жилье со стороны 

групп населения с сверхвысокими доходами и др.  

В рамках VI Международного инвестиционного Форума «Astana-Invest 2015» Министр по инвестициям и 

развитию РК Асет Исекешев остановился на вопросах реформирования государственной политики, подчеркнув, 

что данные меры призваны повысить уверенность инвесторов в будущем.По информации ведомства, сегодня 

поступило более 300 инициатив от инвесторов различных стран, которые заинтересованы во вложении 

финансов в Казахстане.  

В этой связи целенаправленная работа ведется не только с новыми инвесторами, но и с теми, которые 

уже работают в стране. Все это, на его взгляд, говорит о стабильности инвестиционного климата Казахстана. 

В отличие от финансового рынка, рынка ценных бумаг или рабочей силы, рынок недвижимости имеет 

четко выраженную региональную специфику, поскольку «привязан» к конкретному месту расположения 

объектов недвижимости. Поэтому величина и характер спроса на объекты жилой недвижимости 

предопределены политической системой общества, географическими, историческими и культурными 

факторами, состоянием инфраструктуры и наличием потенциальных рабочих мест, уровнем экономического 

http://prohotel.ru/news-192515/0/
http://talantowers.com/
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развития региона в целом. Совокупность всех факторов формирует в каждом регионе особый характер 

местного рынка недвижимости. 

Инвестиционный процесс на рынке жилья характеризуется следующими важнейшими особенностями 

[1]: 

 - устойчивый рост спроса на комфортное жилье определяет динамику и структуру инвестиций в систему 

жилищного строительства; 

 - рынок первичного жилья в настоящий момент развивается опережающими темпами, что повышает 

инвестиционную привлекательность рынка; 

- специфика рынка жилой недвижимости, как социально-экономической системы определяет многие 

характеристики, которые необходимо учитывать. 

При этом потребность в инвестиционных ресурсах рынка удовлетворена не более чем наполовину, что 

определяет необходимость управления инвестиционным процессом в отрасли на основе регулирования 

инвестиционной привлекательности. 

Учитывая специфику функционирования рынка на развитие жилищного инвестиционного процесса 

влияет множество факторов, такие как политико-законодательный, ресурсно-сырьевой, эколого-климатический, 

производственный, потребительский, инфраструктурный, инвестиционный, макроэкономический, финансовый, 

кадровый, социальный и инновационный[2].Перечисленные факторы отражают внешние и внутренние условия 

развития инвестиционного процесса на рынке жилой недвижимости. 

Рынок жилой включает в себя многообразие участвующих в деятельности рынка жилой недвижимости 

субъектов в части касающихся внедрения инвестиций на рынке строительства жилья, на рынке готового жилья 

и других, взаимодействующих с ними рынков. Т.е. многообразие рынка инвестиций и восприимчивость к ним 

рынков строительства и готового жилья определяет экономическую и социальную эффективность решения 

проблем населения на рынке жилой недвижимости. Прибыльность инноваций на рынке жилой недвижимости 

создает многообразие мотивов и источников для финансовых вложений в жилье. В соответствии с этим, 

средства в инновационные проекты могут вкладывать как частные инвесторы, заинтересованные в извлечении 

дохода от последующей продажи или сдачи в аренду жилой недвижимости, так и государственные и 

общественные организации стремящиеся удовлетворить потребности общества или экономить бюджетный 

ресурс, а так же и будущие потребители, заинтересованные в улучшении своих жилищных условий.  

Источниками, способствующими появлению инноваций являются:  

- достижения науки и техники;  

- потребительский спрос и государственные приоритеты;  

- изменения на рынке жилищного строительства.  

Условия инновационной деятельности, а также ожидания, связанные с этой деятельностью определяют 

инвестиционную привлекательность инновационного проекта, которая обусловлена, прежде всего, 

инвестиционными характеристиками самой жилой недвижимости (местоположение объекта, возможность 

изменения статуса объекта на более привлекательный, ремонтопригодность, цена, прогноз цен на 

недвижимость в регионе, перспективы развития транспорта) и ее способностью к окупаемости через 

политические, экономические, социальные, индивидуальные и др. факторы.  

Инвестиционная привлекательность инноваций на рынке жилой недвижимости определяется 

существующим состоянием и перспективами развития отрасли, величиной риска связанных с инвестированием 

в данный инновационный проект, и уровнем доходов, который можно получить на вложенный капитал.  

В связи с этим, можно выделить следующие направлениями совершенствования инвестиционной 

привлекательности объектов рынка жилой недвижимости [3]:  

1. Улучшение качества жилищных условий граждан на основе использования эколого-гуманистических 

новаций. В рамках этого направления, особенно перспективным является малоэтажное строительство и 

формирование компактных городов с комфортной средой жизнедеятельности человека; 

2. Привлечение инвестиционных ресурсов новых экономических субъектов (институциональных 

инвесторов, венчурных фондов, социально ответственных предприятий) для финансирования инновационно-

инфраструктурных проектов, путем активизации частных инвесторов; 

3. Стимулирование научных исследований для активизации потока дополнительных инвестиций, 

использование специализированных программных продуктов и высоких технологий для создания 

инновационных объектов жилой недвижимости; 

4. Инвестирование в реконструкции жилищного фонда как технологической новации воспроизводства 

основного капитала, организации экологического домостроения: экологической, постиндустриальной 

инновации, направленной на рациональное использование региональных ресурсов. При этом основной задачей 

является замещение старого и неблагоустроенного жилого фонда, путем его модернизаций и реконструкций с 

использованием инноваций и формирование комфортных мини-городов.  

5. Институционализация лизинговых операций для формирования нового инвестиционного инструмента, 

необходимого для активизации привлечения капитала на рынок инноваций в жилищной сфере; 

6. Создание саморегулируемых организаций (СРО) в сфере инноваций в форме некоммерческого 

партнерства с целью притока и эффективного использования дополнительных финансовых ресурсов в 

инновационную деятельность; 
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7. Создание государственно-частного партнерства (ГЧП), как институционального и организационного 

альянса государства и бизнеса, в целях привлечения инвестиций для реализации общественно значимых 

инновационных проектов на рынке жилой недвижимости на взаимовыгодной основе.  

Одной из важнейших форм регулирования инвестиционной деятельностью на рынке жилой 

недвижимости является институциональная, так как отсутствие в стране соответствующих институтов 

сдерживает рост жилищного строительства (низкая прозрачность процедур предоставления земельных 

участков, разрешений и согласований на строительство, и др.) и формирование платежеспособного спроса на 

жилье. Внедрение системы правил, стимулирующих конкуренцию и открытость информации будет 

способствовать активному притоку инвестиционного капитала, повышению прибыльности инвестиций в жилье 

и покупательского спроса, что будет способствовать максимально полному удовлетворению потребностей 

населения, вызовет рост инвестиций в жилой сектор, рост ВВП и стимулирование развития смежных отраслей.  

При неблагоприятных условиях экономики одним из важнейших вопросов для участников рынка 

недвижимости становится продажа завершенных строительных проектов. Одним из крупных инвесторов на 

рынке недвижимости являются фонды недвижимости, или REIT (Real Estate Investment Trust - инвестиционные 

фонды недвижимости), основной целью которых является инвестирование в недвижимость и распределение 

полученного дохода между вкладчиками.  

Правовой режим функционирования фондов недвижимости в Республике Казахстан установлен в 

первую очередь Законом «Об инвестиционных фондах» от 7 июля 2004 года[4].  

При этом нужно отметить, что казахстанские фонды недвижимости функционируют во многом по 

правилам, сходным с правилами функционирования иностранных фондов. Как и в случаях с иностранными 

фондами недвижимости, в Казахстане основными источниками дохода должны являться арендные платежи и 

доход от прироста цен на недвижимость.  

Для анализа правового режима функционирования отечественных фондов недвижимости выделяют 

следующие положения[5]: 

1. Налогообложение. В Казахстане для фондов недвижимости предусмотрены существенные налоговые 

льготы. Общее правило, применяемое к налогообложению всех инвестиционных фондов, установлено пп. 7 п. 1 

статьи 99 НК РК, определяющей правила корректировки совокупного годового дохода при уплате 

корпоративного подоходного налога.  

2. Инвестиционные ограничения. Как и в большинстве зарубежных стран, в Казахстане фонды 

недвижимости не могут инвестировать в долевое строительство. Фонды должны инвестировать в завершенные 

объекты недвижимости. Такое правило направлено на обеспечение защиты от рисков, связанных с участием в 

незавершенных строительных проектах. Есть для казахстанских фондов недвижимости и ограничения в 

использовании заемных средств. Это, увеличивает возможность привлечения стороннего капитала, но и 

увеличивает соответствующие риски, хотя, присутствие такой нормы оправдано - на первоначальном этапе 

создания рынка фондов недвижимости общее количество инвестиций, возможно, будет невысоким, и 

необходимость использования заемных средств, в данном случае будет выше, чем на развитых рынках.  

3. Организация и управление. Организационно-правовая форма фонда недвижимости - акционерное 

общество. К уставному капиталу фондов недвижимости применяются те же положения, что и к уставному 

капиталу акционерного общества в целом. Листинговыми требованиями KASE предусмотрены минимальные 

требования к стоимости чистых активов фонда: деятельность по управлению инвестиционным портфелем в 

Казахстане является лицензируемой; вкладчиками казахстанских фондов недвижимости могут быть как 

физические, так и юридические лица, за исключением тех юридических лиц-нерезидентов, которые 

зарегистрированы в оффшорных зонах.  

Инвестиционная привлекательность любого проекта для каждой из групп инвесторов (кредиторы и 

участники бизнеса (владельцы доли в бизнесе) определяется уровнем дохода, который инвестор может 

получить на вложенные средства. Уровень дохода, в свою очередь, обусловлен уровнем рисков невозврата 

капитала и неполучения дохода на капитал. В соответствии с этими критериями инвесторы определяют 

требования, предъявляемые к проектам при инвестировании. Очевидно при этом, что основным требованием 

для инвесторов-кредиторов является подтверждение способности предприятия выполнить обязательства по 

возврату капитала и выплате процентов.  

В Казахстане имеются реальные предпосылки для динамического развития инвестиционной 

составляющей отрасли жилищного строительства, для этого необходимо: 

-повысить активность инвестиционного процесса; 

- начать разработку инвестиционной политики государства и внедрение эффективных механизмов 

финансирования и реализации проектов по обеспечению земельных участков объектами инфраструктуры в 

целях жилищного строительства; 

- пересмотреть государственную систему налогообложения на предмет её недостаточной гибкости по 

отношению к заинтересованным участникам рынка. 

Рынок акционерных инвестиционных фондов в Казахстане начал свое развитие, но для того чтобы 

объекты инвестиций, в том числе жилая недвижимость, получили развитие и стали приносить доход, 

необходимо принять во внимание временной фактор. Это в полной мере относится и к фондам недвижимости - 

концепция арендного жилья, доходы от аренды которого должны составить существенную часть доходов таких 

фондов, только начинает реализовываться.  

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000100252
http://online.prg.kz/Document/?link_id=1000980686
http://online.prg.kz/Document/?link_id=1000980686
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ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ КАК КОМПОНЕНТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ 

 

В бизнес-среде понятие зеленой экономики находится на пике внимания. Финансовые фонды, венчурные 

капиталисты, правительства передовых стран, бизнесмены и потребители уже строят зеленую экономику. Но, 

некоторые черты «коричневой» экономики, такие как, зависимость экономики от нефтяного сектора, 

горнодобывающей и тяжелой промышленности; нефтяной сектор составляет 30% от национального ВВП и 

около 60% экспорта страны; рычаги роста опираются на интенсивное использование энергии и природных 

ресурсов, что делает Казахстан одиннадцатой из наиболее энергоемких стран в мире и зависимость от 

добывающих отраслей снижает возможности для инновационного развития в других перерабатывающих 

секторах, являются инертными и требуют кардинального изменения. Таким образом, в связи с увеличением 

внимания устойчивого развития в развитых странах Европы, Восточной Азии и Северной Америки, 

казахстанский экспорт сталкивается со все более сложными вопросами, связанными с исполнением 

экологических стандартов [1]. 

Актуальной проблемой в наши дни является  недостаточное количество финансов на создание и 

реализацию зелёных технологий, так как каждый день в стране растёт потребность к энергии. 

Энергия - это природный источник, создающий условия для стимуляции и развития жизнедеятельности 

человека. Энергия обеспечивает сохранение модели социумов и объединяет в себе множество аспектов, 

касающиеся вселенной и человечества в целом. Доступ общества к источникам энергии напрямую определяет 

конкретные принципы их социального, экономического и экологически устойчивого развития. Научные 

исследования и достижения в области технологий, связанные с эффективным использованием различных 

источников энергии создают перспективу устойчивого развития энергетики. 

Проект «Энергия будущего» в рамках ЭКСПО-2017, ставит конкретные цели – исследовать стратегии, 

программы и технологии, направленные на развитие устойчивых источников энергии, повышение надежности 

и эффективности энергоснабжения, стимулировать использование возобновляемых источников энергии и 

показать посетителям необходимость их активного участия в разработке и осуществлении плана 

энергосберегающего производства и эффективного использования энергетических ресурсов. 

Возможная экономия энергии на стадиях ее производства и транспортировки составляет до 40%, в 

секторе потребления – до 50–60%. Повышение энергоэффективности и энергосбережение – самое эффективное 

и наименее капиталоемкое направление для решения энергетических проблем. 

Технический потенциал возобновляемых ресурсов и источников энергии только по энергии ветра 

составляет около 1 трлн. кВт/ч в год, что в 25 раз превышает объем потребления всех топливно-энергетических 

ресурсов страны. Потенциал солнечной энергии составляет 1 трлн. кВт/ч. Предпочтительными районами 

размещения солнечных электроустановок являются Приаралье и южные области Казахстана, испытывающие 

дефицит электроэнергии. Общий потенциал малых ГЭС (единичной мощностью менее 10 МВт) составляет 8 

млрд. кВт/ч. Суммарный гидропотенциал Казахстана, включая крупные ГЭС, составляет 62 млрд. кВт/ч в год, 

из которых экономически эффективно может вырабатываться 27 млрд. кВт/ч [2]. 

В условиях высокого потребления энергии в Казахстане и вовлеченности в глобальные процессы 

динамичного развития возобновляемых источников энергии (ВИЭ), сфера ветроэнергетики становится крайне 

актуальной. В данном случае значение имеет, как ряд преимуществ и, в том числе, конкурентоспособность 

данного вида энергопроиводства, так и большой потенциал Казахстана в его развитии с точки зрения 

географического положения республики. В эпоху глобализации всемирная тенденция интенсивного увеличения 

доли ВИЭ в мировом энергопроизводстве не мог не отразиться на Казахстане [3]. 

Как показывают исследования международных энергетических агентств и институтов, доля 

возобновляемых источников энергии в мировом энергетическом балансе 2050г может составить порядка 18%, 

или даже выше, для удовлетворения возрастающего спроса на энергию и стабилизации содержания парниковых 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000503083
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газов в атмосфере. Развитыми странами принимаются программы по развитию возобновляемых источников 

энергии. Так, Европейским Союзом принято решение об увеличении доли производства электроэнергии от 

возобновляемых источниках энергии до 20% к 2020г (без учета крупных гидроэлектростанций). В Казахстане 

доля электроэнергии, выработанной, на крупных гидроэлектростанциях, составляет порядка 12% [4,5]. 

В настоящее время в Казахстане, когда речь идет о развитии ВИЭ большое внимание уделяется на 

ветроэнергетический потенциал страны. Ветроэнергетика является одним из наиболее динамично раз-

вивающихся коммерческих видов возобновляемых источников энергии. Интерес к развитию ветроэнергетики 

обусловлен следующими факторами: 

возобновляемый ресурс энергии, не зависящий от цен на топливо; 

отсутствие выбросов вредных веществ и парниковых газов; 

развитый мировой рынок ветровых установок; 

конкурентная стоимость установленной мощности (10001400 долл. США/ КВт); 

конкурентная стоимость электроэнергии, не зависящая о стоимости топлива; 

короткие сроки строительства ветровой электростанции (ВЭС) с адаптацией мощности ВЭС к требуемой 

нагрузке; 

возможность децентрализованного обеспечения электроэнергией для отдаленных районов. 

Сегодня около 60 стран мира имеют ВЭС в структуре электроэнергетики. 43 страны мира имеют 

Национальные Программы развития ветроэнергетики с установкой сотен и тысяч МВт мощности в ближайшей 

и среднесрочной перспективе. Данные Программы, как правило, сопровождаются развитием собственной базы 

ветроэнергостроения, что позволяет снизить стоимость оборудования ветроустановок. Предполагается, что уже 

к 2015г установленная мощность ВЭС в мире составит около 150 000 МВт, а к 2020г - 230 000 МВт [6,7]. 

Важно отметить, что ветроэнергетика рассматривается не только как экологически «чистый» источник 

энергии. Она также поддерживает социально-экономическое развитие, энергетическую безопасность и снижает 

зависимость электроэнергии от цен на топливо. 

В качестве воспитательного аспекта для подрастающего поколения и молодежи важным является 

призвать к чувству ответственности каждого члена сообщества с помощью различных учреждений, 

организаций, корпораций и частных лиц, с целью стимулирования размышлений и формирования знаний на 

тему решающего влияния, которое оказывает планирование и контроль энергопотребления на жизнь людей и 

все живое на планете. 

Немаловажным является и замысел проекта «Энергия будущего» в том, чтобы привлечь внимание 

общественности к решениям и способам, обеспечивающим управление устойчивыми источниками энергии. Эти 

способы направлены на борьбу с изменением климата и снижение выбросов углекислого газа; стимулирование 

использования альтернативных источников энергии – в частности, возобновляемых источников энергии, и 

внедрение программ по энергоэффективности; обеспечение надежности энергоснабжения; контроль над 

производством, сохранением и использованием энергии; и обеспечение всеобщего доступа к устойчивым 

источникам энергии. 

Успешное решение этих задач и проблем зависит от многих факторов, в том числе и от личного участия 

каждого из нас. В Казахстане энергосбережение и повышение энергоэффективности всех отраслей хозяйства 

является в настоящее время приоритетной задачей, которая позволит решить комплекс проблем: 

энергетических, экологических и экономических. Без решения этой задачи неизбежно будет сдерживаться 

развитие страны. 

В рамках данной цели в Карагандинском экономическом университете на кафедре «Экологии и оценки» 

ежегодно проводится общественная акция и флеш-моб, посвященные Всемирному Дню энергосбережения, 

который отмечается 11 ноября. 

Под руководством ведущих преподавателей кафедры при активном участии студентов 1-3 курсов 

специальности «Экология» ежегодно организовывается данное мероприятие в вузе, студенты готовят 

рекламные ролики, плакаты, листовки, флеш-мобы, во всем университете выключается свет на 1 час и всем 

преподавателям, студентам и сотрудникам вуза рассказывается об альтернативных источниках энергии. 

Энергосбережение с каждым годом становится все более актуальной проблемой. Ограниченность 

энергетических ресурсов, высокая стоимость энергии, негативное влияние на окружающую среду, связанное с 

ее производством, — все эти факторы приводят к альтернативе: разумнее снижать потребление энергии, 

нежели постоянно увеличивать ее производство. Человечеством постепенно осознается необходимость 

перехода как в глобальном масштабе, так и в каждом конкретном месте и случае от потребительского 

отношения к природе к совместному, гармоническому развитию природы и общества. 

Энергосбережение — процесс многогранный, он охватывает разные сферы человеческой деятельности. 

По сути, это образ жизни народа, общества, вырабатывающий определенный психологический алгоритм 

поведения. Каким будет будущее нашей страны, во многом зависит от ценностных основ поведения, которые 

закладываются в сознание детей в дошкольном возрасте и в школе.  

Несомненно, главенствующую роль в этом процессе занимают экологическое образование и воспитание, 

а также привитие навыков бережного отношения к энергоресурсам, которыми располагает человечество. 

Ведущая роль в этом процессе принадлежит системе образования. Если с первых лет жизни он будет видеть и 

дома, и в образовательном учреждении пример бережного отношения взрослых к свету, воде, теплу, усваивать 

понятие «энергосбережение» на занятиях, в повседневной практической деятельности, то из него вырастет 
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человек с высоким уровнем гражданской ответственности. Деятельность учреждений образования в области 

энергосбережения определяется высоким уровнем профессионализма руководителя и характеризуется 

эффективным и рациональным использованием бюджетных средств, организацией внебюджетной 

деятельности. Решение вопросов развития жизненно важных навыков дошкольников по энергосбережению 

возможно при взаимодействии педагогов и родителей. Тем более, данные цели должны развиваться и в высших 

учебных заведениях. 

Основными задачами внедрения энергоэффективности и энергосбережения в высших образовательных 

учреждениях являются:  

- сокращение нерационального расходования ресурсов;  

- прекращение безучетного потребления ресурсов организациями бюджетной сферы;  

- снижение финансовых затрат бюджетной сферы на потребленную тепловую и электрическую энергию;  

- снижение удельного потребления энергии в образовательных учреждениях. 

Таким образом, повышение энергоэффективности природных ресурсов обусловливает необходимость 

освоения населением, начиная с первых ступеней образования, основ культуры потребления энергетических 

ресурсов, формирования нового мышления энергопотребления, что, в свою очередь, требует разработки 

технологий, средств и методов обучения и диагностики энергосберегающего поведения. Эти задачи должны 

решаться в рамках современного образования, которое в последние годы находится на стадии модернизации. 

Компетентностный подход предоставляет возможности для оценки сформированности социальных и 

философско-мировоззренческих установок, обеспечивающих деятельностную позицию рационального 

использования природных ресурсов. Энергосберегающая компетентность входит в состав так называемых 

ключевых компетенций и компетентностей, выходящих за рамки конкретных предметных областей и 

направленных на решение актуальных социально-экономических и экологических проблем, и относится к 

универсальным или так называемым трансверсальным компетентностям. Энергосберегающая компетентность – 

это область, глубина и осведомленность человека относительно энергосберегающей деятельности, при которой 

он выполняет компетенции, интегрированные в профессиональную квалификацию и опыт работы. И в этом 

ведущую роль должна играть система образования и привитие энергоэффективных технологий. 
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ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ОСВОЕНИЕ МИНЕРАЛЬНО - СЫРЬЕВЫХ РЕСУРСОВ 

 

Республика Казахстан со своей современной историей служит наглядным примером. Получив после 

провозглашения политической независимости в полную собственность мощную минерально-сырьевую базу, 

созданную ранее на базе целенаправленной государственной политики по изучению геологического строения 

территории, и ее полезных ископаемых, наша страна смогла за короткий срок достичь экономической 

независимости и получить значительные валютные средства для развития других отраслей промышленности и 

повышения благосостояния населения. 

Со своим разнообразием минерально-сырьевых ресурсов Казахстан занимает одно из ведущих мест в 

мире, и этих запасов хватит более чем на 100 лет, об этом сообщает на агентство BLOOMBERG со ссылкой на 

исследования Citigroup Inc. и геологической службы США. 

Сегодня горно-металлургический комплекс – наиболее динамично развивающийся сектор 

промышленности страны, важнейшая составляющая экономики Казахстана. Являясь одной из наиболее 

конкурентоспособных отраслей Казахстана, по итогам 2009 года ГМК производит 16,9% промышленной 

продукции страны, его доля в общем объеме экспорта составляет 19,6%. В ГМК занято почти 164,5 тысяч 

человек персонала основной деятельности. Зарубежные аналитики высоко оценивают потенциал горно-

металлургической отрасли Казахстана и прогнозируют ее динамичное развитие в ближайшие 5 лет. 

Люди всегда использовали окружающую среду как источник ресурсов, но дело в том что, очень 

длительное время не было оказано значительного влияния на биосферу. Только к концу прошлого столетия 

http://www.mint.gov.kz/index.php?id=215&lang=ru
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ученные заметили, что под влияние хозяйственной деятельности стала меняться биосфера. Эти изменения 

нарастали и в настоящее время просто обрушились на человеческую цивилизацию. Каждый, стремясь 

улучшить условия своей жизни, наращивая темпы материального производства, не задумываются о 

последствиях. Большая часть взятых природных ресурсов, возвращается обратно в виде отходов, чаще всего 

они ядовиты и не подлежат утилизации. Это самая большая угроза для биосферы и самого человека. [1] 

Цифры и многочисленные исследования показывают что в землях Казахстана еще достаточно сырья для 

того что бы обеспечить население государства.  

Но в связи со значимостью минерально-сырьевого комплекса, а также интересов со стороны западных 

государств текущего и перспективного развития глобальной научно-практической, политической, экономиче-

ской, экологической проблемой нашего государства является рациональное использование минерально-

сырьевого потенциала.  

Казахстану необходимо эффективное освоение и использования ресурсов недр с целью воспроизведения 

их в необходимых масштабах при одновременном сохранении экологического равновесия окружающей среды. 

Природные ресурсы представляют собой пассивный фактор общественного воспроизводства, но в тоже 

время существенно влияют на эколого-экономические сферы, жизнедеятельности общества, а так же 

окружающей среды.  

Результатом нерационального природопользования стало интенсивное снижение плодородия почв. 

Кислотные дожди — виновники подкисления почв — образуются при растворении в атмосферной влаге 

промышленных выбросов, дымовых газов и выхлопов автотранспорта. От этого в почве сокращаются запасы 

питательных элементов, что приводит к поражению почвенных организмов, снижению плодородия почв. 

Основные источники и причина загрязнения почв тяжелыми металлами (особенно опасно загрязнение почв 

свинцом и кадмием) — выхлопные газы автомобилей, выбросы крупных предприятий. 

От сжигания угля, мазута, горючих сланцев почвы загрязняются бензпиреном, диоксинами, тяжелыми 

металлами. Источниками загрязнения почв служат сточные воды городов, свалки промышленных и бытовых 

отходов, с которых дождевые и талые воды выносят в почвы и подземные воды непредсказуемые наборы 

компонентов, в том числе и опасных. Вредные вещества, попадая в почву, растения, живые организмы, могут 

накапливаться там до высоких, опасных для жизни концентраций. Радиоактивное загрязнение почв вызывают 

атомные электростанции, урановые и обогатительные шахты, хранилища радиоактивных отходов. [2] 

Когда сельскохозяйственная обработка земли ведется с нарушением научных основ земледелия, 

неизбежно возникает эрозия почв — процесс разрушения верхних, наиболее плодородных почвенных слоев под 

воздействием ветра или воды. Водная эрозия — смыв почвы талой или ливневой водой. 

Загрязнение атмосферы как результат нерационального природопользования — это изменение ее состава 

при поступлении примесей техногенного (от промышленных источников) или естественного (от лесных 

пожаров, извержений вулканов и др.) происхождения. Выбросы предприятий (химические вещества, пыли, 

газы) распространяются по воздуху на значительные расстояния. 

В результате их осаждения повреждается растительный покров, снижается продуктивность 

сельскохозяйственных угодий, животноводства и рыбного хозяйства, изменяется химический состав 

поверхностных и грунтовых вод. Все это оказывает влияние не только на природные системы, но и на 

социальную обстановку. 

Нефтепродукты при попадании со сточными водами в водоемы вызывают глубокие изменения в составе 

водной растительности и животного мира, так как нарушаются условия их обитания. Поверхностная нефтяная 

пленка препятствует проникновению солнечного света, необходимого для жизнедеятельности растительности и 

животных организмов. 

Серьезную проблему для человечества представляет загрязнение пресных вод. Качество воды 

большинства водных объектов не отвечает нормативным требованиям. Около половины населения России уже 

сейчас вынуждено использовать для питьевых целей воду, не соответствующую гигиеническим нормативным 

требованиям. [3] 

Примером нерационального отношения к ценнейшему природному ресурсу — чистой питьевой воде — 

является истощение природных богатств озера Байкал. Истощение связанно с интенсивностью освоения 

богатств озера, применением экологически грязных технологий и устаревшего оборудования на предприятиях, 

сбрасывающих свою канализацию (с недостаточной очисткой) в воды Байкала и реки, впадающие в него. 

Дальнейшее ухудшение состояния окружающей среды представляет серьезную угрозу для населения и 

будущих поколений России. Восстановить можно практически всякие разрушения, но возродить в обозримые 

сроки нарушенную природу невозможно даже за большие деньги. Потребуются столетия, чтобы приостановить 

ее дальнейшее разрушение и отодвинуть приближение экологической катастрофы в мире. 

У жителей промышленно развитых городов отмечается повышенный уровень заболеваемости, так как 

они вынужденных постоянно находиться в загрязненной окружающей среде (концентрация вредных веществ в 

которой может превышать ПДК в 10 и более раз). В наибольшей степени загрязнение воздуха проявляется в 

увеличении заболеваний органов дыхания и снижении иммунитета, особенно у детей, в росте онкологических 

заболеваний у населения. Контрольные пробы продуктов питания сельскохозяйственного производства 

недопустимо часто показывают несоответствие государственным стандартам. 

В Законе РК «О недрах и недропользовании» в ст. 70 «Контроль за соблюдением недропользователем 

условий контракта», по данному вопросу только кратко излагается, что если недропользователь необоснованно 
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нарушает сроки начала проведения разведки или добычи, или осуществляет добычу на недостаточном уровне с 

учетом геологических возможностей месторождения компетентный орган (уполномоченный государственный 

орган) письменным уведомлением может указать недропользователю на необходимость начала проведения 

разведки или добычи или принятия в определенный срок таких мер, которые обеспечат добычу в объемах, 

обоснованных положительной практикой разработки месторождений. 

В статье 45-1 «Приостановление действия контракта» среди причин для приостановление действия 

контракта указываются следующие: 

-осуществление деятельности, не предусмотренной контрактом или с нарушением условий контракта; 

-в процессе осуществления деятельности систематически нарушается законодательство в части охраны 

недр и окружающей среды, безопасного ведения работ. 

В отличие от российского законодательства по недропользованию в казахстанском законодательстве 

нормативные положения о рациональном недропользовании, включают охрану недр, имея слабое и 

недостаточное обоснование. Помимо этого, в настоящее время часть нормативных положений требует 

уточнения и совершенствования. [4] 

Отсутствие у государственных органов охраны недр прав на ведение административных дел по 

выявленным нарушениям в недропользовании и соответственно правомочий на наложение административных 

наказаний за допущенные нарушения и предъявление исков на возмещение ущерба снижает эффективность их 

деятельности. 

Также низкий уровень эффективности недропользования во многом обуславливается существующей 

системой мер, предъявляемых к нарушителям требований к недропользованию. Такими мерами, согласно 

законодательству по недропользованию, являются: изменение, приостановление и прекращение действующих 

контрактов недропользования. В этой связи для анализа интересна структура нарушений в сфере 

недропользования по Карагандинской области и данные о принятых по ним мерам со стороны компетентных 

органов, согласно данных ТУ «Центрказнедра». 

Более 70 % нарушений приходится на такие важные статьи, как невыполнение предписаний, нарушение 

требований по рациональному и комплексному использованию недр, несоблюдение проектных решений, 

невыполнение лицензионно-контрактных условий, непосредственно связанных с ответственностью 

недропользователей и качеством непосредственно недропользования. 

Помимо низкой экономической эффективности данных мер в отношении недропользователей, 

нарушающих правила недропользования, они также «институционально» крайне неэффективны, поскольку 

связаны с временными и экономическими издержками по поводу поиска новых недропользователей, 

неиспользованием данных месторождений и др. 

По поводу системы мониторинга можно отметить следующие моменты. Для мониторинга исполнения 

лицензионных и контрактных условий с 2001 г. в рамках бюджетных программ начала использоваться 

информационно-коммуникационная сеть. Общая концепция создания Государственной системы мониторинга, 

контроля и управления недропользованием была разработана в 2002 г. Данная система должна содержать всю 

информацию, относящуюся к исполнению лицензионно-контрактных обязательств недропользователей, 

включать в себя информацию всех государственных органов, осуществляющих контроль над деятельностью 

недропользователей в пределах своей компетенции. Кроме этого, она должна иметь сведения о состоянии 

рынка минерального сырья, а также о состоянии минерально-сырьевого комплекса республики. 

Это должно дать возможность оперативно и качественно производить комплексную оценку работы 

недропользователя, в том числе и с учетом экономической оценки последствий, допущенных им нарушений. С 

созданием Государственной системы мониторинга, контроля и управления недропользованием должна 

появиться возможность проведения анализа и прогноза изменений экономики контрактов. Соответственно, 

своевременно должны решаться вопросы по совершенствованию условий при заключении контрактов, 

разрабатываться предложения по внесению изменений в соответствующие нормативные акты, позволяющие 

повысить эффективность инвестиций в сфере недропользования. 

В настоящее время существуют определенные проблемы с финансированием по инвестиционным 

программам проекта по созданию «Единой государственной системы мониторинга, контроля и управления 

недропользованием». 

Помимо этого, министерством проведен расширенный анализ развития минерально-сырьевого 

комплекса республики до 2030 г. с анализом и составлением геолого-экономических моделей по золоторудной, 

свинцово-цинковой, меднорудной и железорудной отраслям промышленности. Завершаются работы по анализу 

развития до 2030 г. нефтегазовой промышленности. В ближайшие годы планируется выполнить аналогичные 

работы по хрому, никелю, танталу, ниобию, урану и агрономическим рудам. Завершение работ должно 

позволить определить реальное состояние минерально-сырьевой базы основных видов полезных ископаемых 

республики в современных условиях и дать прогноз развития минерально-сырьевого комплекса на перспективу. 

Все это должно дать возможность объективно, в динамике оценить место и роль нашего государства в мировом 

производстве и потреблении многих видов минерально-сырьевых ресурсов. 

Для повышения эффективности недропользования, упорядочения разработки месторождений полезных 

ископаемых, повышения полноты и ответственности за разработку запасов важной является разработка 

законодательного. Данные законодательные положения должны быть дополнены методиками расчетов 
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сверхнормативных потерь, нанесенного ущерба, размера штрафных санкций и возмещения ущерба в результате 

допущенных нарушений. 

Требовать от недропользователей минимизировать ущерб окружающей среде сверх установленных 

законодательством норм бесперспективно. Поэтому важнейшей задачей правового регулирования 

использования и охраны недр является обеспечение соответствующей системой обоснованных норм и 

контроля. [5] 

Совершенствование законодательства в сфере рационального недропользования должно системно 

охватывать доработки и дополнения следующих основных разделов действующего законодательства: 

-геологическое изучение недр; 

-оптимизация структуры и сбалансированность минерально-сырьевой базы; 

-контроль и регулирование полноты, комплексность и рациональность использования минерально-

сырьевой базы; 

-регламентация горных отношений при пользовании недрами и система технических стандартов; 

-совершенствование системы государственного управления и регулирования, включая все виды 

экспертиз, контроля, координации, отчетности; 

-экономические и административные рычаги реагирования на нарушения и отклонения от уста-

новленных нормативов. 

Основной задачей в этой области должно быть стимулирование воспроизводства минерально-сырьевой 

базы и рационального и эффективного использования уже распределенного фонда. 

Важным принципиальным условием, по нашему мнению, является следующее. Совершенствование 

законодательства должно идти путем внесения в него дополнений и изменений, апробированных норм, 

расширения диапазона их действия, детализации при сохранении преемственности базовых принципов 

недропользования, на которых сформировался и развивается минерально-сырьевой комплекс. Это, прежде 

всего, приоритетное обеспечение воспроизводства минерально-сырьевой базы и комплексности использования 

недровых ресурсов. 
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ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ВЫБРОСОВ АВТОТРАНСПОРТА НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ Г. 

ПАВЛОДАРА 

 

В крупных городах на долю автотранспорта приходится более половины объема вредных выбросов в 

атмосферу. Несоответствие транспортных средств экологическим требованиям при продолжающемся 

увеличении транспортных потоков и плохих дорожных условиях приводит к постоянному возрастанию 

загрязнения атмосферного воздуха, почв и водных объектов. 

Проблемы интенсивности движения автотранспорта решаются с учетом пропускной способности 

магистралей, необходимости освобождения центрального района города от всех видов транспорта, кроме 

общественного и специального: органов внутренних дел, корой помощи, пожарных, уборочных, доставляющих 

продукты и товары в детские учреждения и магазины [1]. Во многих странах вводятся ограничения по времени 

движения транспорта в отдельных районах города по времени суток, дням недели, сезонам. Применяют также и 

плату за въезд или пользование дорогами. 

Известно, что автотранспорт выбрасывает в воздушную среду более 20 компонентов, среди которых 

угарный газ, углекислый газ, оксиды азота и серы, альдегиды, свинец, кадмий и канцерогенная группа 

углеводородов (бенз(а)пирен и бензоантроцен). При этом, наибольшее количество токсичных веществ 

выбрасывается автотранспортом в воздух на малом ходу, на перекрестках, остановках перед светофорами. Так, 

на небольшой скорости бензиновый двигатель выбрасывает в атмосферу 0,05% углеводородов (от общего 

выброса), а на малом ходу - 0,98%, окиси углерода соответственно - 5,1% и 13,8%. Подсчитано, то 

среднегодовой пробег каждого автомобиля 15 тыс. км. В среднем за это время он обедняет атмосферу на 4350 

http://www.zakon.kz/
http://www.mineral.ru/
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кг кислорода и насыщает ее 3250 кг углекислого газа, 530 кг окиси углерода, 93 кг углеводородов и 7 кг 

окислов азота [2]. 

Целью исследований являлась оценка воздействия автомобильного транспорта на окружающую среду, 

разработка методов оценки и управления загрязнением окружающей среды промышленного центра выбросами 

токсичных веществ автотранспорта и создание банков данных по выбросам автотранспорта. Поставленная цель 

достигалась решение следующих задач: разработка методов оценки экологической ситуации и организации 

экологического мониторинга промышленного центра на примере города Павлодара путем обработки 

статистических данных по выбросам в атмосферу загрязняющих веществ автотранспортом; проведение 

исследований по загруженности транспортных потоков городской территории и создание базы данных по 

параметрам выбросов загрязняющих веществ автотранспортом; проведение расчетов рассеивания 

загрязняющих веществ в атмосфере города на основе созданных банков данных по выбросам автотранспорта. 

Важным аспектом оценки интенсивности влияния на окружающую среду является оценка загруженности 

участка улицы автотранспортом в зависимости от его видов, а также оценка уровня загрязнения приземного 

слоя атмосферы выбросами автотранспортных средств (по концентрации оксида углерода). 

Интенсивность движения автотранспорта производили методом подсчета автомобилей разных типов 3 

раза по 1 часу (60 минут) в каждом из сроков замеров, в 8, 13, 17 часов. Загруженность движения на улице 

Лермонтова представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Загруженность автотранспортом на улице Лермонтова 

Время  Тип автомобиля  Число единиц  

8
00

 - 9
00

 Легкий грузовой  3  

 Средний грузовой  2  

 Тяжелый грузовой  -  

 Автобус  14  

 Легковой  157  

13
00

 - 14
00

 Легкий грузовой  6  

 Средний грузовой  4  

 Тяжелый грузовой  -  

 Автобус  11  

 Легковой  109  

17
00

 - 18
00

 Легкий грузовой  8  

 Средний грузовой  3  

 Тяжелый грузовой  -  

 Автобус  9  

 легковой  118  

 

На каждой точке учета производится оценка улицы: Тип улицы - магистральные улицы и дороги с 

многоэтажной застройкой двух сторон; Уклон - 2; Скорость ветра - 4-4,5 м/с; Влажность воздуха - 69% 

(примерно будет 70%). 

Итогом работы является суммарная оценка загруженности улиц автотранспортом согласно ГОСТ - 

17.2.2.03-77: 

Низкая интенсивность движения 2,7-3,6 тыс. автомобилей в сутки; 

Средняя интенсивность движения 8-17 тыс. автомобилей в сутки; 

Высокая интенсивность движения 17-27 тыс. автомобилей в сутки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Участок обследования интенсивности транспортных потоков 
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Загрязнение атмосферного воздуха отработавшими газами автомобилей удобно оценивать по 

концентрации окиси углерода, мг/м
3
 [3]. Исходными данными для работы служат показатели, собранные во 

время проведения оценки загруженности улицы автотранспортом. 

На основании проведения практических расчетов и экспериментальных наблюдений, в ходе 

исследования пришли к выводу, что необходимо провести информационное обеспечение по установлению 

загрязнения автотранспортом. Что позволило бы нам в более короткие сроки узнать полную достоверную 

информацию с помощью баз данных, которые базируются на теоретических основах их проектирования. На 

основании собранных материалов создали базу данных. В базу данных вошла такая информация, как 

количество автотранспорта, динамика выбросов и др. 

Для создания базы данных по параметрам выбросов загрязняющих веществ в атмосферу г. Павлодара 

производились измерения интенсивности транспортных потоков и распределение по категориям автомобилей 

семи основных магистралей города.  

Для повышения достоверности результатов исследований, транспортные магистрали, выбранные как 

линейные источники загрязнения атмосферы, разбивались на отдельные квадраты с определенной плотностью 

потока автотранспорта. Анализ результатов показывает, что вклад в уровень загрязнения атмосферы г. 

Павлодара выбросами автотранспорта по оксидам азота (NOX) и углеводородам по всей территории составляет 

0,1 ПДК и 0,05 ПДК соответственно, а на отдельных участках, где плотность потока наибольшая - 0,2 ПДК. 

Наиболее неблагоприятная картина складывается по загрязнению оксидами углерода (СО), когда уровень 

загрязнения на основной территории составляет 0,5 ПДК, а в отдельных случаях (ул. Камзина, ул. Ак. Сатпаева) 

достигает 2,0 ПДК. 

Поэтому разработка средств контроля и управления качеством окружающей среды, уменьшение 

загрязнения атмосферы токсичными веществами, выделяемыми автомобильным транспортом является главной 

задачей. В результате анализа литературных данных, проведения экспериментальных замеров определена 

экологическая ситуация в г. Павлодаре, сложившаяся в результате воздействия вредных выбросов 

автотранспорта. Изучена динамика изменения суммарных выбросов в атмосферу с учетом «вклада» 

автотранспорта, которая свидетельствует о том, что происходит рост загрязнения атмосферного воздуха по 

отдельным веществам. 

Проведенные исследования показали, что экологическая обстановка в городе на основных 

автомагистралях и прилегающих к ним дорогам, не достаточно ровная. В течение дня автомобильным 

транспортом выбрасывается огромное количество вредных веществ загрязняющих не только атмосферу, но и 

гидросферу с литосферой города Павлодара. И этот вред можно сопоставить с воздействием крупных 

предприятий региона на экологическую обстановку области. Благодаря метеорологическим условиям и 

расположению города атмосфера самоочищается, но необходимо обратить внимание на то, что в весенне-

летний период состояние ее всегда ухудшается, и, не принимая необходимых мер, город с каждым годом, будет 

"задыхаться", особенно в теплую, тихую, безветренную погоду. 

Оценка состояния окружающей среды, проведенная на основе обработки литературных данных, 

статистической отчетности предприятий и собственных практических исследований свидетельствует о 

напряженной экологической обстановке в г. Павлодаре. Установлено, что одним из основных источников 

загрязнения атмосферы промышленного центра является автотранспорт, вклад которого составляет 40% от 

суммарного загрязнения города Павлодара. Исследование по загруженности транспортных магистралей города 

позволили выявить 7 основных из них, произвести распределение автотранспорта по категориям и на основе 

натурных обследований структуры и интенсивности потока и начать создание банка данных по выбросам 

загрязняющих веществ в атмосферу. Анализ результатов показывает, что вклад в уровень загрязнения 

атмосферы города Павлодара выбросами автотранспорта по окислам азота и углеводородам по всей территории 

составляет 0,1 ПДК и 0,05 ПДК соответственно, а на отдельных участках, где плотность потока наибольшая - 

0,2 ПДК. А наиболее неблагоприятная картина складывается по загрязнению оксидами углерода, когда уровень 

загрязнения на основной территории составляет 0,5 ПДК, а в отдельных случаях (ул. Чокина, ул. Ак. Сатпаева) 

достигает 2,0 ПДК.  

Нельзя прекратить выпуск и эксплуатацию транспорта, как нельзя затормозить прогресс, но можно и 

нужно разрабатывать мероприятия по уменьшению загрязнения окружающей среды, не допуская 

экологической обстановки. Но, рассмотрев проблему с технологической точки зрения можно предложить 

следующие пути сокращения воздействия автотранспорта на экологию города Павлодара: оптимизация 

движения городского транспорта; разработка альтернативных энергоисточников; дожигание и очистка 

органического топлива; создание (модификация) двигателей, использующих альтернативные топлива; а также - 

повысить культуру эксплуатации автомобилей. Количество неисправных автомобилей, находящихся в 

эксплуатации до сих пор весьма велико. 
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Елубекова Л.А., Э-11к тобы ҚҚЭУ, Қарағанды қаласы 

Ғылыми жетекші: ж.ғ.м. Тургамбеков Г.М. 

 

ЕЛІМІЗДЕ «ЖАСЫЛ ЭКОНОМИКАҒА» ИНВЕСТИЦИЯ ТАРТУ ШАРАЛАРЫ МЕН ДАМЫТУ 

ТИІМДІЛІГІ 

 

Соңғы жылдары «жасыл экономика» сөзі кең ауқымда қолданыла бастады. Бұл тек экология - экономика 

саласында ғана емес, барлық салаларда да қолданыла бастады. Қазіргі уақытта әлемдік қауымдастық 

экономикалық, экологиялық және де басқа да дағдарыстарды ескерумен байланысты, осы мәселелерді шешуге 

бел бууға кірісті. Осыған байланысты елімізде елдің дамуына «жасыл» жолына көшуіне алдымызда тұрған 

ЭКСПО-2017 үлкен серпіліс беруі тиіс. Астанада үздік ғылым мен техниканың жетістіктері ұсынылатын 

болады. Басты тақырыбы баламалы энергия көздерін үнемдеу. Осыған байланысты елімізде «жасыл 

экономиканы» игеруге алғашқы қадамдар жасалатын болады. «Жасыл экономика» Қазақстан қабылдаған 

халықаралық міндетттемелерге сәйкес және де болашақ мүддесі табиғат ресурстарын тиімді және рационалды 

қолдану арқылы халықтың әл - ауқатын артуына жеткізілетін табысты экономика болып табылады. «Болашақ 

энергиясы» жобасының түпкі ойы тұрақты қуат көздерін басқаруды қамтамасыз ететін шешімдер мен әдістерге 

қоғамдастық назарын аудару болып табылады [1].   

«Жасыл экономика» еліміздің орнықты дамуын қамтамасыз етудің маңызды құралдарының бірі болып 

табылады. «Жасыл экономикаға» көшу Қазақстанның әлемнің неғұрлым дамыған 30 елінің қатарына кіру 

жөнінде қойылған мақсатқа қол жеткізуін қамтамасыз етеді.    

Қазақстан күн және  жел энергиясын дамытуға қолайлы елдердің бірі болып келеді. Жел энергиясы 

елімізде Еуропалық одақ елдеріне қарағанда екі есе тиімді болып келеді, ал күн энергиясына келгенде әлемдегі 

ең үздік аймақтарымен теңдесе алады. Жасыл экономикаға салынатын инвестиция активтері жылдам өсіп келе 

жатыр. Оған мысал ретінде қазіргі кезде жасыл энергия көздеріне салынған халықаралық инвестиция, қазба 

байлықтарына салынған инвестицияға жақындап қалғанын көреміз. Бұл арқылы біз жасыл экономикаға 

инвестиция көптеп құйылуна байланысты, жасыл экономиканың зор болашағын көреміз. Жасыл экономика бұл 

әлемдегі күрделі көптеген сұрақтардың шешімі бола алады. Жасыл экономиканы дамытуға байланысты біз 

зиянды қалдықтардың ауаға таралуын қысқартып, табиғат қорларын үнемдеп пайдалану, энергия тиімділігін 

арттыруға қол жеткіземіз. Жасыл экономика барлық ел үшін өте тиімді болып келеді. Оны жүзеге асыру үшін 

әрине көптеген қаражат керек болады. Оның барлығын мемлекет толықтай қамтамасыз ете алмайды. Ол үшін 

қазіргі кезде бизнес салаларына инвестиция тарту арқылы жүзеге асыра аламыз. Қазіргі таңда жасыл 

экономикаға инвестиция құятын бизнесмендер, шетел инвесторларынның саны артуда. Бұдан біз олардың 

жасыл экономиканың болашағына сенімді екенін көреміз. Нақты қадам жасау арқылы, олар үлкен табысқа 

жетеді [2].             

Қазіргі таңда әлемдегі энергияның  41%-ы тұрғын үй ғимараттарына, 28%-ы көлік, 31%-ы өндіріс 

орындарында энергия қолданылады. Жер шарындағы қалалар үлесі 3 пайыз болғанымен ауаға таралатын 

парниктік газдардың 60-70 пайызы осы шаһарларға тиесілі екен.  Бүгінгі таңда өзекті болып отырған бұл 

мәселені шешу жолында әлем қалалары бар мүмкіндіктерді пайдалануда. Олар жасыл алқаптарды көбейту, 

технологияны үнемдейтін ресурстар мен қалдықтарды қайта өңдеу шаралары. Сондай-ақ «жасыл» құрылысты 

дамыту да соңғы уақытта қарқын алып келеді. Құрылысты қаржыландырудың бірқатар механизмдері 

қарастырылуда: инвесторға жер телімін келешек сатып алу мүмкіндігімен жалға беру: инвестициялық 

келісімшарт жасасу үшін жер телімін инвесторға кепіл зат ретінде сату; құрылыс кезеңіндегі нысандарды 

бірлесе қаржыланыру». Инвестициялар ең бастысы тұрғын үй кешендері мен қонақ үй кешендерінің және 

ойын-сауық орталықтарының құрылысына бағытталған болатын      

Осыған байланысты жасыл экономикаға бет бұру үшін инветициялаудың келесідей бағыттарын ұсынуға 

болады: 

- Ғимараттардың энергиялық тиімділігін арттыру. Ғимараттарға қаржы құю, сонымен қатар оларды 

жандандыру үшін материалдық ынталандыруды ұйымдастыру болып табылады. Құрылыстың озық 

технологиясын пайдаланып, энергияны тұтынуды 75%-ға қысқартуға болады. 

- Энергияны үнемдеп, экокөлік жүйесін енгізу. 

- Ұлттық санаттағы игі бастамалар, фиксалдық шараларды жүргізу.   

Инвестиция тарту оңай емес. Әсіресе қазіргі кезде әлемдік дағдарыс кезінде еліміз шетел 

инвестицияларына зәру. Экономикалық тығырықтан шығудың бір жолы ол инвестиция тарту болып келеді. 

Инвесторлады тарту үшін қазіргі таңда елімізде барлық жағдай жасалған. Қазақстан Республикасы 

президентінің жолдауы бойынша 30 үздік елдің қатарына апарар «100 нақты қадам» жолдауында 59 - шы 

қадамында энергияны үнемдеу саласында стратегиялық инвесторлар тарту жайлы айтылған. Онда, олардың 

негізгі міндеті: жеке шығындарын өтей отырып, энергия үнемдеу саласында кешенді қызмет көрсету үшін 

жекеменшік энергия сервистік компанияларды дамытуды ынталандыру және іс жүзінде энергетикалық 

шығындарды үнемдеуден қаржылай пайда табу деп айтылған. Қазақстан Республикасының  Энергетика 

министрлігі «жасыл» технологияларды қолдауға бағытталған сайыс жариялады. «Жасыл технологиялар және 

инновациялар» деп аталатын виртуалдық сайыс жүргізілетін болады. Сайысты өткізудің негізгі мақсаты – жеке 

компаниялар мен инвесторлардың жасыл технологиялар мен инновацияларға деген кәсіби қызығушылығын 

ынталандыру. Сайысты өткізудің негізгі тапсырмалары болып экологиялық қауіпсіз технологияларды 
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пайдалануға септігін тигізу, нарықтың мүмкіндіктерін зерделеу, «жасыл» жобалар қызметін жүзеге асыру 

табылады.  

Өткізілген «РИО + 20» Саммитінен кейін қазақстандық қоғамның күші «жасыл» экономикаға ауысу 

бойынша стратегияны іске асыруға бағытталған. Н.Ә.Назарбаевтың бастамасы бойынша «Жасыл» экономикаға 

ауысу бойынша тұжырымдама әзірленді. Тұжырымдамада бірінші кезекте басты түрде экономиканың белгілі 

бір салаларын реформалауға бағытталған басым міндеттер тізбесі ұсынылды [3].        

«Жасыл» экономикаға ауысу аясында:     

- Қорлардың тиімділігін арттыру;                   

- Қазақстандық инфрақұрылымды жетілдіру; 

- Халықтың әл-ауқатын жақсарту болжанады;   

Елімізде «жасыл экономикаға» көшу жөніндегі тұжырымдаманы іске асыру үш кезеңмен жүзеге 

асырылады:    

1. 2013-2020 – осы кезеңде мемлекеттің негізгі басымдығы ресурстарды пайдалануды оңтайландыру 

және табиғат қорғау қызметінің тиімділігін арттыру, сондай-ақ «жасыл» инфрақұрылымды құру болады; 

2. 2020-2030 – қалыптасқан «жасыл» инфрақұрылым базасында суды ұқыпты пайдалануға, 

жаңартылатын энергетика технологияларын дамытуды көтермелеп, ынталандыруға және оны кеңінен 

пайдалануға, сондай-ақ құрылыстарды энергия тиімділігінің жоғары стандарттарының базасында салуға 

бағдарланған ұлттық экономиканы жаңарту басталады;  

3. 2030-2050 – ұлттық экономиканың табиғи ресурстарды олардың жаңартылуы мен орнықтылығы 

қағидаттарында пайдалануды талап ететін «үшінші өнеркәсіптік төңкеріс» деп аталатын қағидаттарға көшуі.  

«Жасыл» экономика ел үшін басымдылықтар әкеледі.    

«Жасыл» экономикаға ауысу барынша үлкен танымалдыққа ие болып келеді және ауқымды 

қызығушылық тудырады. «Жасыл» экономика бірінші кезекте экономикалық прогреске жағдай жасайды және 

мыналарды қамтамасыз етеді:  

- Ішкі жалпы өнімнің өсімі;  

- Елдің табыстарын ұлғайту; 

- Елдегі жұмыссыздық көрсеткіштерін азайта отырып, халық үшін жұмыс орындарын құру. 

Бұл жерде «жасыл» экономикаға ауысу климаттың өзгеруі, пайдалы қазбалардың сарқылуы және су 

ресурстарының тапшылығы сияқты жаһандық қауіптен тәуекелдерді төмендетеді [4]. 

«Жасыл» экономиканы дамыту бағдарламасы аясында Қазақстан экономиканың 10 шешуші секторына 

құралдарды инвестициялауды жоспарлайды:                                    

1. Ауыл шаруашылығы;  

2. Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы; 

3. Энергетика; 

4. Балық аулау; 

5. Орман шаруашылығы; 

6. Өнеркәсіп; 

7. Туризм; 

8. Көлік; 

9. Қалдықтарды кәдеге жарату және қайта өңдеу; 

10. Су қорларын басқару. 

Есептеу бойынша 2050 жылға қарай «жасыл экономика» шеңберіндегі жаңартулар ЖІӨ-ді 3 пайызға 

қосымша ұлғайтып, 500 мыңнан астам жаңа жұмыс орындарын құруға, өнеркәсіп пен қызмет көрсетулердің 

жаңа салаларын қалыптастыруға, халық үшін сапалы өмір сүру стандарттарын қамтамасыз етуге мүмкіндік 

береді. 

Жасыл экономика» Қазақстан үшін тиімді жоба, себебі, еліміздің қалыпқа келетін энергия көздерін 

өндіруде, ауыл шаруашылығында «жасыл» технологияларды пайдалануда әлеуеті жоғары. Қазақстанда «жасыл 

экономиканың» енгізілуі: 

- энергия тапшылығы мәселесін шешеді; 

- желдің жылдамдығы жоғары аймақтарда (Жоңғар қақпасы, т.б.) ЖЭС (жел электр станциясы), таулы су 

өзендерінде СЭС-терді дамытуға мүмкіндік беріп, сол арқылы жаңа жұмыс орындарымен қамтамасыз етеді; 

- парниктік газдардың шығуын Киото хаттамасына сәйкес, 15 % дейін азайтады; 

- күн энергетикасының көмегімен жайылымға жарамды жерлерде агроөнеркәсіп кешенін дамытады; 

- тұрмысқа пайдаланылатын су ресурстарын қайта өңдеудің нәтижесінде өнеркәсіпте пайдалану 

мүмкіндігі туады, сол арқылы суды пайдалану 2 есеге дейін азаяды; 

- қайта өңдеу нәтижесінде органикалық және өзге де қалдықтар тұрмыста пайдаланылып, сәйкесінше, 

қоршаған ортаның жағдайы тұрақтандырылады; 

- биоотын негізінде автомобильдерді шығатын парниктік газдар мөлшері нөлдік деңгейге жеткізіледі; 

- жылу жүйесі баламалы отын көздері негізінде қызмет етіп, табиғи ресурстарды өлшеусіз пайдалану 

шектеледі; 

- нанотехнология, ақпараттық технология, экономикалық экология салалары бойынша жаңа үлгідегі 

сапалы мамандар даярлауға жол ашады; 
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- «жасыл экономика» нәтижесінде үнемделген қаражат елдің макроэкономикалық деңгейдегі мәселелерін 

шешуге жұмсалады [5]. 

 

Пайдаланылған әдебиеттер: 

1. «100 нақты қадам» Президент жолдауы 

2. Қазақстан Республикасы Президентінің 2013 жылдың 30 мамырында №577 Қаулысы, Қазақстан 

Республикасының «жасыл экономикаға» көшу Тұжырымдамасы 

3. Egov.kz порталы 

4. G-Global сайты 

5. Жасыл экономикаға қарай: орнықты даму мен кедейлікті жою жолында - билік құрылымындағы 

өкілдерге қорытынды баяндама, ЮНЕП, 2011 жыл www.unep.org/greeneconomy. 

 

 

Ермекқызы А. 11-сынып, Қарағанды қ. №41 ЖББОМ 

Ғылыми жетекшісі: Тусжанова Ардак Сайыновна 

 

КӨГАЛДАНДЫРУ ЖҰМЫСТАРЫНЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ МЕН ЭКОЛОГИЯСЫ 

 

Қазіргі кезде экологиялық жағдайы тәуір деп айтарлықтай аймақ Қазақстан жерінде жоқ десе,артық 

айтқандық болмас. Алайда, олардың ішінде экологиялық шырғалаңның шырмауына мықтап түскен Арал өңірі 

бәрінен де оқшау тұр. Бұл аймақтың экологиялық жай- күйінен хабардар болу үшін Арал теңізінің кепкен 

табанынан үздіксіз көтеріліп тұратын миллиондаған тұз аралас шаң-тозаңды, әр түрлі химиялық заттарымен 

қаныққан суы ішуге жарамсыз, Сырдариясын, аппақ сары бұрқыраған егістік, шабындық, жайылымдық 

жерлерін айтсақ та жеткілікті. Ия салыстырмалы түрде шынында да Арал өңірі экологиялық жағдайынан 

қолайсыз аймақтардың бірі. Біздің туған жеріміз Қызылорда облысы Шиелі ауданында да экологиялық 

проблемалар жетерлік. 

Осы орайда экологиялық хал-ахуалды жақсартудың шұғыл шараларын ұйымдастырудың керек екнін де 

түсінеміз.  Экологиялық мәселелерге келгенде, жастар да қарап қалмай өз үлестерін қосу керек деп есептеймін. 

Себебі экологиялық проблемаларды шешу бұл жаппай халықтық іс. 

Біз бұл баяндамада қолайлы экологиялық жағдай жасау мақсатында көгалдандыру жұмыстарының  

ерекшеліктерін айтқымыз келеді. Жұмысымыздың негізгі мақсаты мектеп аулаларын көгалдандыру 

болғандықтан, негізгі обьекті ретінде өз мектебімізді алдық. 

Мектеп территориясының көгалдандыру мәселесінің маңызы зор. Себебі балалар 6-жасынан мектепке 

келіп, 11-жыл өмірін осы жерде күнделікті өткізеді. Осы жерде білім алып, күніне 5-6 сағат осы мектеп 

территориясында болады. Демек, мектеп территориясында көгалдандыру жұмыстарын дұрыс жүргізу арқылы, 

қолайлы экологиялық жағдай жасаудың маңызы арта түспек. Міне бүгінгі баяндамамыздың өзектілігі де 

осында. 

Көгалдандыру жұмыстарын жүргізгенде төмендегі мәселелерді ескеру керек. Оны мына 1-ші кестеден 

көруге болады: 

1. Жергілікті жердің табиғи климат жағдайы . 

2. Жердің географиялық орны . 

3. Топырақ құнарлығы. 

4. Өсімдіктердің биологиялық ерекшеліктері. 

5. Өсімдіктердің экологиялық ерекшеліктері. 

6. Өсімдіктердің үйлесімділігі. 

7. Жергілікті жердің экологиялық жағдайы. 

8. Көгалдандырудың эстетикалық жағдайы. (аспектісі) 

Енді осы жоғарыдағы кестеде көрсетілген мәселелерге тоқтайық. 

Біздің Шиелі ауданы Қызылорда облысының оңтүстігінде орналасқан. Ауданымыз Тұран ойпатының 

жазықтау келген кең байтақ алқабын алып жатыр. Шығысында Қаратау, батысындаҚызылқұм биігінің жақын 

жатқан тар аралығынан басталып, батысқа қарай кең жайылып жатыр. 

Қызылорда облысының климаты Еуразия материгінің ішкі оңтүстік жағында атмосфералық ауаның 

жылжу (циркуляция) ерекшеліктерінің ықпалымен қалыптасады. Климаты континенттік, жазы ыстық құрғақ, 

әрі ұзақ, қысы-қырсыз қысқа, бірақ суық. Континентік белгілері тәулік, ай, жыл ішінде білініп тұрады. Жазда 

температураның кенеттен құбылу байқалады. 

Облыс территориясының оңтүстік жағы ашық болғандықтан Сібірден жылжыған салқын ауа массасы еш 

кедергісіз келіп тұрады. Қыстың абсолюттік температура –40-45 0 – қа дейін төмендейді. 

Жаз айлары өте ыстық. Шілдеде орташа температура +27 +280 болады. Жаз айларында Иран жақтан оқта 

– еткте өте ыстық ауа массасы келіп тұрады, ондайда ауаның температурасы +45 0-қа дейін көтеріледі. Өте 

құрғақ, әрі ыстық агроклиматтық ауданға жатады. 

Топырақ құрамы әр түрлі болып келеді. Біздің зертеуімше топырақта макроқұрлым жоқ, оның есесіне 

төзімді, тез езілмейтін микроқұрлым бар. 
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Топырақтың тапталу дәрежесі яғни тығыздығы орташа. Мұны күшпен топыраққа пышақты ұрғанда 

байқауға болады. Осы зерттеуімізді мына берілген 2-кесте арқылы жүргіздік. 

Мектеп территориясы 

11-12 см        әлсіз  тапталған 

5-6    см        орташа тапталған 

1-2    см        қатты тапталған 

Жергілікті жердегі өсімдіктер. 

1-Қарағаш,   2-көк терек, 3-көк тал, 4-үйеңкі, 5-сары өрік, 6-жиде ағашы, 7-жыңғыл. 

Жұмыстың бір ерекшелігі біз көгалдандыру тек жергілікті жердегі өсімдіктерге тоқталуды жөн көрдім. 

Себебі  олардың жергілікті жерге жақсы өсіп өркендейтіні белгілі.Ал сырттан алынған өсімдіктердің біздің 

жердің экологиялық ерекшеліктеріне байланысты жерсінуі қиын болады. 

Ал енді адам денсаулығына қолайсыз экологиялық факторларға тоқталсақ оларды  мыналар: 

1. Шаң-тозан 

2. Шу 

3. Қатты соққан суық және ыстық жел 

4. Атмосферадағы микробтар 

5. Түтін 

6. Улы газдар 

Зерттеу жұмысымның барысында мектебіміздің және де басқа көптеген мектептердің, мекемелердің, 

шағын территориялардың  көгалдандыру жұмыстарын ғылыми тұрғыдан жүргізу керек екендігі айқын келеді. 

Көгалдандыру мақсатында отырғызылатын ағаштар мен бұталарды таңдағанда алдымен олардың адамға 

пайдасын, әсерін ,сәндік мақсатта отырғызылатын орны, биологиялық және экологиялық ерекшеліктері 

ескеріледі. Әр ағаш әр түрлі болып келеді.Ағаштардың тіршілік 

ету ерекшеліктеріне байланысты оларды біз мынандай топтарға бөліп тастадық: 

Қазақстан Республикасының Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев өзінің жылдағы халыққа арналған 

Жолдауында 2006 жылы Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексін қабылдауға ерекше көңіл бөліп, 

елімізді бәсекеге барынша қабілетті мемлекеттердің қатарына қосу маңызды орын алатының көрсетті. 

Қоршаған ортаны қорғау бойынша шаралар жаңа технологиялармен өндірістерді құрастыруын ынталандыру 

керек, ал экологиялық сұрақтардың шешілуі халықаралық стандарттарға сәйкес, аумақтық даму негізінде 

жүргізілуі қажет. 

Қазақстандағы қоршаған ортаны қорғау жүйесі қатан әкімшілік және бақылауда құрастырылған. Осының 

нәтижесінде қоршаған ортаны ластауын өсуін көбейтпеуге мүмкін болса, істегі табиғат қорғау заңнамасының 

кемелсіз екендігі туралы сұрақ туындап, заң бұзушыларға толық көлемде әсер ете алмаймыз. Біздер заңға 

бағынатын кесімдердің жоқтығынан бірнеше талап-арыздары бойынша ұтыламыз. Сондықтан да 

Елбасымыздың экологиялық кодексті қыбылдау туралы мәлімдеуі маңызды болып табылады. Экологиялық 

кодекс қоршаған ортаны қорғау сұрақтары бойынша озық еурапалық елдерде ластаушыларға әсер ететін тиімді 

механизм болып табылады. 

Экологиялық кодексін әзірлеу Қазақстанның әлемдік қауымдастыққа ықпалдасу процесіне және 

Бүкіләлемдік тауар ұйымына түсуге өте маңызды. 

Еуропа Одағының тәлімі бойынша біздің республикада қоршаған ортаның сапасына нысаналық 

өлшемдер жүйесі қабылдану қажет. 

2004 жылы Қазақстан Республикасының Премьер - Министрінің өкімімен 

Экологиялық кодекс жобасын дайындау бойынша ведомствоаралық жұмыс тобы құрылып, оған мүдделі 

Министрліктер мен ведомстволардың өкілдері кірді. 

Қоршаған ортаны қорғау Министрлігі кодекс жобасын дайындау бойынша жұмыстарды үйлестіріп, 

орындауын бақылайды. Министрліктің Қоғамдық кеңесінде құжаттар қаралып, екі рет Қоғамдық тыңдаулар 

жүргізілді. 

Кодекс жобасын әзірлеуге Қазақстан және шетелдердің ғалымдары мен мамандары, Экономикалық 

ынтымақтастық және даму бойынша ұйымның Экологиялық директорының өкілдері және тағы басқалар 

қатысты. Қоршаған ортаны қорғау бойынша істегі заңдардың сәтті баптары мен қағидалары енген. 

Кодекс қағидаларын іске асыру кезеңмен жүргузілуге жоспарланып отыр. Кодекстің жаңа нормалары 

көбінесе бизнес өкілдеріне қатысты. Олардың экологиялық төтенше жағдайлары үшін жауапкершілігі артады. 

Жаңа экологиялық кодексінде экологиялық менеджменттің заманауи әдістерінің саласы бойынша заңнамалық 

ағаттықтар түзетіліп, біздің республикамызбен бекітілген халықаралық келісімдер және конвенциялары 

бойынша міндеттемелердің заңнамалық қолдануы қамтамасыз етілді. 

Өндірістік бақылау мен өзіңдік мониторингтің, экологиялық аудиттің, ИСО стандарттары мен ең таза 

технологияларға өндірістердің көшуін ынталандыру рөлі күшейіп, экологиялық ақпараттарды жасырып немесе 

бұрмалауына жауапкершілік қарастырылған. Мемлекеттік емес ұйымдардың жұмысына айрықша көңіл 

бөлінген. Бір сөзбен айтқанда, қоршаған ортаны ластаудан қорғау бойынша шараларды қаржыландырудың 

экономикалық механизмдерін құрастыруға тірек жасалған. 

Аумақтық деңгейде экологиялық саясатты өткізе отырып, Шығыс Қазақстан облыстық аумақтық 

қоршаған ортаны қорғау басқармасы барлық деңгейдегі депутаттармен, өкілетті органдармен, табиғатты 
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қолданатын – кәсіпорындармен, халықпен Экологиялық кодекс жобасын кең талқылауда. Облыс аудандарында 

Кодекс қағидаларын түсіндіру үшін көшпелі шаралар өткізіліп, оны тез қабылдау керектіге түсіндірілуде. 

Жалпы экологиялық кодексінің қабылдануы және экологиялық заңнамасын қайта құру бойынша 

шаралардың барлық кешенін іске асыруы қоршаған ортамен басқару жүйесін жетілдіруіне, бұл салаға 

корпоративтік инвестицияларды тартуға, Қазақстан Республика Президентімен экологиялық қауіпсіздік 

тұжырымдамасында қойылған міндеттерге жетуге мүмкіндік туғызады. 

8-ші қазан күні Алматыда ауаның ластану мәселелеріне арналған халықаралық конференция басталды. 

Бұл жиынға келген Біріккен Ұлттар Ұйымының мамандары мен тоғыз мемлекетің сарапшылары Қазақстан 

жағы әзірлеген ұлттық баяндаманы талқылап жатыр.Халықаралық конференцияның Алматыда өтуіне ат 

салысқан «Қазгидромет» мемлекеттік мекеменің жетекшісі Тұрсынбек Кодековтың айтуынша ұлттық 

баяндаманы қазақстандық мамандар жоғары деңгейде әзірлеген. Енді бұл баяндаманы өзге мемлекеттер үлгі 

ретінде пайдалана алады. 

Тұрсынбек Кодеков, «Қазгидромет» мемлекеттік мекеме директоры: - Бұл семинар алдында біздің 

қазақстандық мамандар мен халықаралық сарапшылар көктем маусымында бас қосып, арнайы ұлттық баяндама 

әзірлеген болатынбыз. Енді осы баяндаманы біз үш жақты талқылап жатырмыз. Біріншіден, қазақстандық 

мамандар, екінші жағынан халықаралық сарапшылар, үшінші жағынан бұл семинарға келген 9 мемлекеттің 

мамандары. Ұлттық баяндамада ауаның қалай ластанатыны жөнінде, оны кім ластайтыны жөнінде ақпарат көп. 

Енді осы ақпарат негізінде әзірленген баяндама ТМД елдеріне үлгі болмақ. Басқа елдердің мамандары бұл 

ұлттық баяндаманы үлгі ретінде пайдаланады. Бұл баяндамада керек деректің барлығы егжей-тегжей 

баяндалған. 

Бүгінгі таңда мамандардың айтуынша, Қазақстан ауасын ластайтын өнеркәсіп мекемелерінің басым 

көпшілігі қоршаған орта мәселесіне назар аудара бастаған. Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау 

министрлігінің мемлекеттік бақылау департаментінің директоры Бек-Болат Елеушовтың айтуынша, бұл 

мақсатта министрлік айтарлықтай жұмыс атқарып жатыр. 

Бек-Болат Елеушов, Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау министрлігінің мемлекеттік 

бақылау департаментінің директоры: - Мен ойлаймын бұл керек семинар.Себебі біздің үкімет қабылдаған 

бағдарлама бойынша, біз үлкен жұмыс жасап жатырмыз. Қазақстан бойынша, жылу беретін мекемелер бар, 

сосын бізде мұнай-газ саласында жұмыс жасайтын мекемелер қоршаған ортаға айтарлықтай зиян тигізіп отыр. 

Сол себептен қазіргі кезде біздің министрлік осы мекемелермен меморандумға қол қойып отыр.Ал бұл 

компаниялар өздеріне міндеттеме алып жатыр. Сол себептен бүгінгі конференция өте керек шара, деп 

ойлаймын. 

Қазақстандық мамандар ұлттық баяндама негізінде ауаға қандай мекеме, қандай мөлшерде зиян 

тигізетінің зерттеген. «Қазгидромет» директоры Тұрсынбек Кодековтың айтуынша, бұл мәселе жөнінде ақпарат 

жинау қиынға соққан жоқ. 

Тұрсынбек Кодеков, «Қазгидромет» мемлекеттік мекеме директоры: - Қазақстан тарапынан бүгінгі 

семинарға 6-7 сарапшы қатысты, олардың арасында Статистика агенттігінің, Қоршаған ортаны қорғау 

министрлігінің мамандары бар. Негізінде бар ақпаратты осы мекемелер ұсынды, біздің өзімізде бар ақпаратты 

да пайдаландық. Бұл ақпараттың барлығы бұқаралық ақпарат құралдарына белгілі ақпараттар. 

Қазақстанның экологиялық қоғамының мүшесі Асылхан Артықпаев 8-10-шы қазан аралығында өтетін 

конференцияға шақырылмаған, ұлттық баяндама әзірлегенде Асылхан Артықпаевтың айтуынша ресми билік 

өкілдері экологиялық қоғам өкілдерін шақырмауға тырысады.Оның себебін Асылхан Артықпаев былай деп 

түсіндірді. 

Асылхан Артықпаев, Қазақстанның экологиялық қоғамының мүшесі: - Қоғамдық ұйымдар жік-жік 

болып кеткен. Олардың басым көпшілігі жеке басының мәселелерімен болып жүр,сол себептен біздің бұл 

мәселе жөнінде ортақ бір саясатымыз жоқ. Бұл бірінші мәселе,екіншіден,қазірКеңес Одағы кезінде жұмыс 

жасаған үлкен өндіріс орындары жұмысын тоқтатып тұр,ал жұмыс жасап жатқандары шетелдік 

инвесторлардың қолында, олар бақылауды біз өзіміз жасаймыз,біз барлық заңдарға сайкес, жұмысымызды 

экологияға зиян тигізбей жүргіземіз, дегенді айтады. Шын мәнінде олардың экологияға зиян тигізіп отырғанын 

қоғамдық ұйымдар дәлелдеп берген. 

Ал енді мемлекет тарапынан неге бақылау жоқ, деген сұраққа келер болсақ, бізде Қоршаған ортаны 

қорғау министрлігінің мамандары жиі ауысып отырады. Кейде бұл министрліктің мамандары өзгереді, кейде 

бұл министрліктің аты өзгереді, нәтижесінде жұмыс өз деңгейінде атқарылмайды, сол себептен арнайы бақылау 

жоқ. Бұл орайда екі күндік семинарға қатысушы Біріккен Ұлттар Ұйымының қоршаған орта мәселесі жөніндегі 

аймақтық кеңесшісі Бо Либерт талқыланып жатқан ұлттық баяндаманы Қазақстанның ауаның тазалығын 

бақылаудағы жасап отырғын алғашқы қадамдарының бірі дегенді айтты. 

Қазақстан үлкен мемлекет, бұл мемлекетте өнеркәсіп мекемелері көп болғандықтан бұл ел үшін ауа 

тазалығының мәселесі өзекті. Сол себептен бұл мемлекет өзге елдердің ауасын ластамау үшін, ауаның 

тазалығына назар аударып отыруы керек, - дейді Біріккен Ұлттар Ұйымының өкілі Бо Либерт. 
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Ғылыми жетекшісі: Усенбаева К.А. 

 

КҮН – ЭНЕРГИЯНЫҢ АСА ҚУАТТЫ КӨЗІ 

 

Күннің ғаламшараралық кеңістікке шығаратын бүкіл энергиясының Жер атмосферасы шекарасына 

жуықтап алғанда екі миллиардтан бір бөлігі жетеді. Жер бетіне түсетін Күн энергиясының үштен біріне жуығы 

шағылысып ғалам- шараралық кеңістікке тарайды. Күн – энергияның аса қуатты көзі, оның энергиясы 

электромагниттік толқындар спектрінің барлық бөлігінде – рентген және ультракүлгін сәулелерден бастап 

радиотолқындарға шейін ұдайы сәуле шығарып, таратып тұрады. Бұл сәулелер Күн жүйесіндегі барлық 

денелерге күшті әсер етеді: оларды қыздырады, планеталардың атмосферасына әсер етеді, жердегі тіршілікке 

қажетті жарық пен жылу береді. Күннің орташа темпе- ратурасы 8•10  К-ге жақын, ал Күн бетінде 

6000 К-ге тең. Неғұрлым дәл есеп- теулер Күн центріндегі температура 15 млн Кельвинге жететінін көрсетті. 

Оның ядросының түйреуіштің басындай бір түйірін Жер бетіне орналастырар болсақ, бұл «шағын пешке» 140 

шақырымнан артық жақындай алмаған болар едік! Күн әр секунд сайын жүздеген миллион ядролық бомбаның 

жарылысына тең энергия бөліп шығарады. Күннің ірі болғаны соншалық, оның ішіне біздің Жеріміз сияқты 1 

300 000 планета сиып кете алады. Күннің бір килограмм затының бір секундта шығаратын энергиясы, бір 

қарағанда 2•10
-4
Вт/кг – ға тең, бұл шама көп емес, ол шамамен бір килограмм шіріген жапырақтардан шыққан 

жылу мөлшеріне тең. Бірақ жапырақта жинақталған химиялық энергия осылай- ша энергия бөлгенде, бір жылға 

әзер жетеді. Қазіргі мәліметтерге қарағанда Күн 5 млрд жыл шамасында өмір сүрді, бұл уақыт оның жарықтығы 

пәлендей өзгерген жоқ, Күн затының ішкі энергиясындағы қор әлі миллиардтаған жылдарға жетуге тиіс. Күннің 

жарқырауын 4•10
2
Вт деп және жарқырау өмірінің ұзақтығын t=5•109 жыл = 1,5•10

17
 с екенін біле отырып, 

Күннің осы уақыт аралығындағы энергиясын жеңіл табуға болады:  

4•10
26

 Вт •1,5•10
17
с = 6•10

43
Дж.  

Осы энергияны Күн массасына бөлу арқылы бұл уақыт ішінде оның Күн затының әрбір килограмының 

3•10
13

 Дж энергия бөлгенін табамыз. Ең калория- лы химиялық жанармай- бензиннің жанғандағы 

салыстырмалы жылуы 4,6•10
7
 Дж/кг-ға тең, 1 кг Күн заты бөлген ішкі энергиядан едәуір аз. Күн жарық 

шығаруын демеп ұстап тұрған жалғыз тиімді энергия көзі – сутегі ядроларынан гелий атомдарының ядролары 

пайда болғанда (синтезделгенде) бөлінетін термоядролық энергия. Есептеулер массасы 1кг сутегінен 

термоядролық реакция синтезі кезінде массасы 0,99 кг гелий түзілетінін және 9•10
14

 Дж-ға жуық энергия 

бөлетінін көрсетті. Егер осы шаманы Күннің 5 млрд жылдық ғұмырындағы әрбір килограмм сутегі бөлген 

энергиямен 3•10
13

 Дж салыстырсақ, ондағы қалған сутегі 150 млрд жылға жетуі тиіс болады. Бірақ синтез 

реакциялары оның барлық массасының шамамен оннан бір бөлігі болып табылатын Күн ядросында ғана 

жүретіндіктен ядролық отын қоры әлі 10 млрд жылға жетеді. 

Қазіргі кезде Күн энергиясы халық шаруашылығында – гелиотехникалық құрылғылар (жылыжай, 

саяжай, суқайнатқыш, сужылытқыш, кептіргіш сияқты әр түрлі қондырғылар) өте жиі қолданылады. Ойыс 

айнаның фокусында жинал- ған Күн сәулесі ең берік деген металдарды балқытады. Күн электр бекеттерін 

жасау, үйлерді жылытуда Күн энергиясын қолдану т.с.с. жолында жұмыстар атқарылуда. Күн энергиясын 

тікелей электр энергиясына айналдыратын шама өткізгіштерден құрастырылған Күн батареялары күнделікті 

өмірде қолданылу- да. Біздің заманымызда табиғи таза энергия қоры – Күн энергиясын пайдалану- дың негізгі 

екі бағыты бар: 1) күн энергиясын ішкі энергияға түрлендіру арқылы жылумен қамтамасыз ету және 2)күн 

энергиясын электр энергиясына түрлендіру. Осындай күн сәулесінің энергиясын пайдалануға негізделген 

гелио- техникалық қондырғылардың жұмыс істеу принциптерін қарастырайық, ол өте қарапайым, жеңіл де әрі 

түсінікті.  

Қазақстанның климаттық жағдайы күн энергиясын пайдалануда қолайлы болып табылады. Жыл сайын 

күннің түсу ұзақтығы 2200-3000 сағат болса, күн энергиясының көлденең жазықтыққа түсірген қуаты 1280-

1869 кВт сағ/м² екен. Ал шілде айында 1м² келетін көлденең жазықтыққа түсіретін энергия бір күнде 6,4 тен 7,5 

кВт-қа өседі. Ал энергетикалық есептеулерге жүгінсек, Күннің Жерге беретін энергиясы, барлық қор көздері 

беретін энергиядан 5000 есе асып түседі екен. Күн энергетикасының келешегі зор, экологиялық таза, қоры 

ешуақытта сарқылмайды, әрі арзан, тиімді. Күн батареялары қатты зат кремний материалынан жасалынады, бұл 

жер қойнауындағы оттегінен кейін екінші орындағы ең көп таралған элементтердің бірі болып табылады. 

Фотоэлектрлік станциядағы 30 жылғы 1кг кремний өндіретін энергия, жылу электр станциясындағы 75 тонна 

мұнай жұмсап өндіретін энергиямен пара-пар. Сондықтан кремнийді 21 ғасырдың мұнайы деп атаса да болады. 

Күн батареяларының отыны тегін күн сәулесі болып табылады. Ал ерекшелік- терін атасақ, бұл қолданылу 

мерзімінің ұзақтылығы (30 жыл және одан да көп), олар жөндеуді қажет етпейді, себебі оның механикалық 

детальдері қозғалмайды, экологиялық таза, жұмыс істеу барысында шуы да естілмейді.  

Күн энергиясын ішкі энергияға айналдыруды қалай жүзеге асыруға болады? Бәрімізге белгілі күн сәулесі 

денеге өткенде жұтылады, кері жағдайда жұтылған энергия қоршаған ортаға сәулесін шығарады (сәулеленеді). 

Біздің жағдайымызда осы энергияны пайдалану мақсаты көзделіп отыр. Күн энергия- сын тұтынатын 

қарапайым қабылдағыштың, яғни жазық күн коллекторының жұмысы осы принципке негізделген. Жазық күн 

коллекторы жұқа пластинадан тұрады. Ол жылу өткізбейтін және жұтылу қабілеті жоғары материалдан 

жасалынады. Сәуле пластинаға түскенде температура 70°С-қа дейін өседі (жаз айларында).Жетілдірілген жаңа 
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түрін селективті жұтылдырғыш деп атайды. Металл пластинаға жұқартып никель оксидін немесе мыс қабатын 

жалтыратып өңдеп қаптайды. Бұл кезде Е жұт/ Е шығ = 9, ал температурасы 154°С-қа шейін көтеріледі екен. 

Селективті жұтылдырғыштың кемшілігі шаң-тозаңға сезімтал, сондықтан көп қолдануға тиімсіз. Ал оның 

жұмысын жақсарту мақсатында оның сыртын шыны немесе таза пластмассамен қаптайды. Бұндай қабаттан 

жасаған коллектор күн сәулесін жақсы өткізіп қана қоймай, энергия шығынын азайтады екен, ал температурасы 

194°С-қа шейін барады.  

Жазық коллектордың мысалы ретінде Күн бассейнін алуға болады. Бассейннің резервуарының 50 м
2
 

ауданын сумен толтырып, бетін жұтылу қабілеті жоғары материалмен қаптаймыз. Осындай бассейнді әрі арзан 

және көп күн энергиясын тұтынатын жылуқабылдағыш ретінде пайдалануға болады.  

Енді біз мектеп, фабрика, аурухана, үйлерді жылыту, ыстық сумен қамтамасыз ету мақсатында жұмыс 

істейтін жылулық сәулелік қондырғылардың конструкцияларымен таныстырайық. Суық су жұтылдырғыштың 

ішкі беткі қабатынан өте отырып, күн сәулесінің әсерінен қызады. Су қоймасының жоғары жағынан ыстық су 

алынса, ал төменгі жағына суық су беріледі. Осындай сужылытқышты өз интернатымның жазғы демалыс 

лагерінің душына және асханаға (ыдыс жууға) орнатуға болады. 

Күн энергиясын механикалық қозғалысқа түрлендіруге болады. Ол үшін диаметрі 1,5м параболалық 

айнаның фокусына Стирлинг циклі бойынша жұмыс істейтін динамикалық түрлендіргішті орналастырамыз. Ол 

тез арада 1кВт қуат алып, 20м тереңдіктен 2м 
3
суды көтереді екен. Қазіргі кезде күн сәулесін пайдалану арқылы 

кептіргіш аспаптардың, түрлі қыздырғыштың конструкциялары жасалынған. Көкөніс-жемістерді, дәнді-дақыл 

өнімдерді, мақта, табак, кірпіштерді осындай аспаптардың көмегімен кептіруге болады. Мысалы, Ташкент 

қаласында диаметрі 2,05м сфералық айнасы бар концентра- тор автоматты жүйемен қамтылған. Осы аспаптың 

көмегімен металл және керамика бұйымдарын балқыту, дәнекерлеуге болады. Гелиоконцентраторлар 

ғарышкемелердің температурасын арттыру мақсатында және ғарышкеме планетаның көлеңкесінде қалған 

мезетте қажетті энергия шығынын толтырады. Бұл қондырғы біріккен концентратор қабылдағыш пен жылу 

аккумуляторынан тұрады. Жұмыс істеу принципіне тоқталсақ, айнадан шағылған күн сәулесінің ағынын 

қабылдағышқа бағыттайды.Ішкі энергиясы артып, жылу аккумуля- торына түседі, фототүрлендіргіш электр 

энергиясына айналдырып тұтынушыға жеткізіледі.  

 Күн батареялары (фотоэлементтер).  

Электр қозғаушы күшін туғызатын және жарық шығару энергиясын электр тогының энергиясына тікелей 

түрлендіретін жартылай өткізгішті фотоэлемент- тердің конструкцияларына қысқаша тоқталайық.  

Ішкі фотоэффект – сәулеленудің әсерінен жартылай өткізгіштегі еркін зарядтар (электрондар мен 

кемтіктердің) концентрациясының арту құбылысы. Жарықтандырған кезде атомнан үзіліп шыққан еркін 

электрондар мен кемтік- тер пайда болуының салдарынан электр өткізгіштік артады. Жартылай өткізгіштердің 

арасында ЭҚК-не тең потенциал айырымы пайда болады. Мұндай фотоэлементтер ток көздері (күн 

батареялары) ретінде қолданылады. Күн батареялары кремнийден жасалынады, бұл жер қойнауындағы 

оттегінен кейін екінші орындағы ең көп таралған элементтердің бірі болып табылады 

Қорытынды: 

Күн энергиясын ішкі энергияға түрлендіру арқылы жылумен қамтамасыз ету мақсатында күн 

коллекторын пайдалану. Осындай су жылытқышты душ және асханаға (ыдыс жууға) пайдалануға болады. 100 л 

суды қыздыру үшін ауданы 2-3м
2
 күн коллекторын орнату керек. Ал күн энергиясын электр энергиясына 

түрлендіру мақсатында қуаты 2-3 кВт-тан тұратын кремнийлі фототүрлендіргіш гелийқондырғыны біз өзіміз 

жататын үйіміздің төбесіне құрастырып орнықтырсақ, ол 20-30 м
2
 ауданды қамтиды, ал жылына 2000 кВт сағат 

энергия береді, Ал 1 кВт/сағ электроэнергия алу үшін 0,7- 0,8 м
3
 биогаз қажет. Орта есеппен біз 1 айда 8000 кВт 

энергия жұмсаймыз. Біз орнататын желқондырғысы мен фотоэлектрлік жүйе, биогаз қондырғысы жеткілікті 

мөлшерде энергия өндіретіндіктен, қуатты үнемдейміз. Біз бұның тиімділігін айқын көріп отырмыз. Қорыта 

айтсақ, көмірсутегі қорларының таусылу кезеңінде бұл жел , күн, биогаз энергиялары – құндылығы ерекше 

бізге табиғаттың берген сыйы десе де болады. 

 

 

Жамшыбай А.Т., группа ЭКО-42 КЭУК, г.Караганда 

Научный руководитель: м.э.н., ст. преп. Кривогузова Н.А. 

 

ЗЕЛЕНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ – ОСНОВА НОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 

 

B последние несколько лет новая идея так называемой «зеленой» экономики стала достаточно широко 

обсуждаться, причем, не только среди специалистов по экологической экономике, но и на различных 

экономико-политических форумах. Согласно докладу ЮНЕП «зеленую» экономику можно определить как 

такую экономику, которая способствует повышению благосостояния людей и обеспечивает социальную 

стабильность и справедливость, при этом существенно снижая риски для окружающей природной среды. В 

самом же простом понимании «зеленая» экономика — это экономика с наиболее низкими выбросами 

углеродных соединений, которая эффективно использует ресурсы и отвечает интересам всего общества. В 

такой экономике рост занятости и доходов обеспечивается не только государственными, но и частными 

инвестициями, направленными на повышение эффективности использования ресурсов и энергии. Эти 

инвестиции необходимо стимулировать и поддерживать с помощью целевых государственных расходов, а 
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также реформ в области изменения регулирования и политики. Такой путь развития должен не только 

сохранять, увеличивать, но и, восстанавливать природный капитал как важнейший экономический актив и 

источник общественных благ, особенно для беднейших слоев населения, уровень дохода и защищенность 

которых напрямую зависят от природы. Kонцепция «зеленой» экономики не заменяет собой концепцию 

устойчивого развития, однако сейчас все более распространено признание того, что достижение устойчивости 

почти полностью зависит от создания правильной экономики. Устойчивость остается важнейшей долгосрочной 

целью, но для ее достижения мы должны сделать нашу экономику «зеленой». Xотя переход к «зеленой» 

экономике и требует значительных средств, привлечь эти средства поможет не только продуманная 

государственная политика, но и инновационные механизмы финансирования, в том числе представители 

частного бизнеса. 

Стандартного определения «зеленых» инвестиций не существует. Они могут осуществляться в 

различных формах. Полной оценки объема финансовых ресурсов, необходимого для перевода всей мировой 

экономики на «зеленые» рельсы, не существует, но эти суммы, значительны. Существующие оценки 

учитывают суммы, необходимыедля достижения целевых показателей в области снижениявыбросов CO2, 

например, предусматриваемого сценарием Blue Map MЭA сокращения вдвое к 2050 году выбросов 

CO2,связанных с энергетикой. Этот сценарий требует вложенияна 46 триллионов долларов США больше, чем 

базовый, илипримерно 750 млрд. долларов США в год в период с 2010по 2030 гг., и 1,6 триллионов долларов 

США в год в период с 2030 по 2050гг.[1]. 

С другой стороны, по расчетам Всемирного экономического форума и организации BloombergNew 

Energy Finance, инвестиции в «чистую» энергетику необходимо к 2020 году увеличить до 500млрд. долл. СШАв 

год, чтобы глобальное потепление было ограничено двумяградусами Цельсия. По оценкам HSBC, для перевода 

энергетики на технологии с низким уровнем выбросов углерода в 2010-2020 гг. придется инвестировать 10 

триллионов долларов. Инвестиции в технологию использования возобновляемых источников - солнечной, 

ветровой энергии, биотоплива, биомассы и геотермального тепла - значительно возросли за последнее 

десятилетие, причем большая часть этого роста имела место после 2004 года. 

«Зеленые» инвестиции в технологии использования возобновляемых источников энергии временно 

сократились во время глобального экономического спада в 2009 году ввиду менее благоприятных финансовых 

условий и неопределенности в отношении будущего спросана экологически чистую энергию по мере снижения 

цен на ископаемое топливо. Это сокращение могло бы быть больше, но спад частных инвестиций смягчила 

поддержка, оказанная мерами, принятыми в рамках программ бюджетного стимулирования. «Зеленые» 

инвестиции в технологии использования возобновляемых источников энергии в настоящее время стали 

глобальным явлением. Они устойчиво росли во всех основных регионах вплоть до начала экономического 

кризиса. С 2004 по 2010 год Европа и Северная Америка увеличили свои инвестиции в четыре раза, тогда как 

Азия и Океания увеличили «зеленые» инвестициив технологии использования возобновляемых источников 

энергии в десять раз. В настоящее время крупнейшими рынками являются Северная Америка, Европа и Азия, 

но региональная структура в последние годы сильно изменилась. Лидером по расходам стала Азия, сменив 

Европу, что в значительной степени отражаетразличия в экономических показателях. Доля Европы и Северной 

Америки в мировых «зеленых» инвестициях снизилась с 68 % в 2004 году до 46% в 2010 году, тогда как 

доляАзии и Океании возросла с 28 % до 42% [2]. 

Важная роль государственного финансирования в поддержке «зеленой» экономики была наглядно 

продемонстрирована «зелеными» составляющими масштабных пакетов мер финансового стимулирования, 

принятых странами «двадцатки» в ответ на финансово-экономический кризис 2008 года. Из примерно 

3,3 трлн. долл. США финансовых средств, выделенных на стимулирование экономики, почти 16 %, или 

522 млрд. долларов, были изначально предназначены для «зеленых» инвестиций. Эти инвестиции, однако, не 

ограничивались краткосрочным реагированием на финансово-экономический кризис и мерами по 

восстановлению, и в настоящее время обдумываются дальнейшие шаги, направленные на обеспечение 

долгосрочного перехода. В «зелёные» технологии инвестируют не только правительства, но и крупные частные 

инвесторы, например, Джордж Сорос. Он намерен вложить 1 млрд. долларов в технологии чистой энергетики, 

кроме того создаёт некоммерческую организацию «Инициатива климатической политики», которая будет в 

течение десяти лет перечислять 10 млн. долларов ежегодно экологическим организациям для того, чтобы те 

оказывали влияние на принятие политических решений, направленных на дальнейшее снижение выбросов 

парниковых газов [4]. 

Инвестировать в будущую «зелёную» экономику можно при помощи покупки ETF (Exchange-Traded 

Funds), торгующихся на американских биржевых площадках. Другой вариант - напрямую покупать акции 

соответствующих компаний. Например, на Копенгагенской бирже обращаются акции компании ROCKWOOL, 

которая занимается разработкой и продажей изоляционных материалов, в том числе на российском рынке. 

Принимая во внимание тот факт, что вопрос энергосбережения находится в приоритете не только в мире, но 

теперь и в России, инвестирование в теплоизоляционную отрасль интересно в долгосрочной перспективе. 

Существует необходимость стимулировать внедрение энергосберегающих технологий в целях снижения к 2020 

году энергоемкости ВВП не менее чем на 40 %. Теплоизоляция позволяет сократить расходы энергии на 

отопление и кондиционирование, то есть является материалом, повышающим энергоэффективность зданий. 

Все больше долгосрочных институциональных инвесторов, таких как пенсионные фонды и страховые 

компании, осознают возможность минимизации рисков, связанных с окружающей средой, социальными 
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факторами и качеством управления (ESG), путем создания «зеленых» портфелей. Эту тенденцию можно 

поддержать, создав систему регулирования, поощряющую долгосрочные инвестиции, а также подготовку 

комплексной отчетности об устойчивом развитии и достигнутом прогрессе в применении критериев ESG. 

Коммерческие и розничные банки также все активнее учитывают вопросы ESG в своих правилах выдачи 

кредитов и при разработке «зеленых» финансовых продуктов. Например, в сектор возобновляемой энергетики в 

период с 2007 г. по середину 2010 г. было вложено около 627 млрд. долл. США частных инвестиций. Объем 

инвестиций в этот сектор вырос втрое - с 46 млрд. долл. США в 2004 году до 173 млрд. долл. в год в 2008 г. [4]. 

Необходимо создать масштабные международные механизмы «зеленого» финансирования. На 

Конференции по проблемамклимата в Канкуне в декабре 2010 г. был достигнут прогрессв вопросе создания 

Зеленого климатического фонда. Это важный первый шаг в построении международногомеханизма 

финансирования перехода к «зеленой» экономике с низким уровнем выбросов углерода. Решения конференции, 

в частности, предусматривают выделение развитыми странами развивающимся странам 30 млрд. долл. США на 

принятие мер в области климата в период до 2012 года и совместное привлечение к 2020 г. до 100 млрд. долл. в 

год. Эти ресурсы остро необходимы и могут стать ядром международного фонда по поддержке перехода к 

«зеленой» экономике в странах с низкими доходами. Однако страны должны начать выполнять свои обещания. 

В экономической литературе по изменению климата почти не рассматриваются макроэкономические 

детерминанты «зеленых» инвестиций. Почти все «зеленые» инвестиции в мире производят 35 стран с развитой 

экономикой. 

Применив статистический подход, можно выделить ряд основных факторов, влияющих на «зеленые» 

инвестиции: 

- высокий уровень ВВП, как правило, стимулирует инвестиции в экологически чистые технологии. 

Экономическая активность повышает спрос на энергоресурсы и инвестициив энергетическом секторе. Кроме 

того, на более высоких уровнях развития структурные сдвиги в направлении информационно насыщенной 

промышленности и услуг, международное перемещение обрабатывающей промышленности, повышение 

экологической осведомленности и более строгое соблюдение нормативовохраны окружающей среды приводят 

к росту экологических затрат и постепенному замедлению темпов нанесения ущерба окружающей среде. 

Дополнительный рост ВВПна один процентный пункт должен ускорять рост «зеленых» инвестиций примерно 

на четыре процентных пункта в долгосрочной перспективе, при прочих равных условиях. 

- стоимость капитала, представительной переменной которой служит долгосрочная процентная ставка, 

оказывает негативное воздействие на «зеленые» инвестиции.Предполагаемый эффект довольно значителен: 

«зеленые» инвестиции снижаются примерно на 10 процентов при повышении реальной процентной ставки на 

один процентный пункт. Исследование общих деловых инвестиций обнаруживает, что инвестиции 

относительно не чувствительны к изменению процентных ставок. Но «зеленые» инвестиции, по всей 

видимости, очень чувствительны к колебаниям процентных ставок. Этот результат, который хорошо 

документируют описательные исследования, не удивителен, поскольку проекты с использованием 

возобновляемых источников используют гораздо больше капитала, чемтруда, и в основном полагаются на 

внешнее финансирование. 

- цены на нефть также оказывают положительное и сильное влияние на «зеленые» инвестиции. 

Действительно, высокие цены на топливо повышают доходность «зеленых» инвестиций за счет снижения 

стоимости электроэнергии, производимой на основе возобновляемых источников энергии, по сравнению с ее 

производством на основе сжигания ископаемого топлива. «Зеленые» инвестиции увеличиваются на 

дополнительный процентный пункт при разнице в размере одного процентного пункта между темпами 

ростацен на нефть и инфляции в экономике в целом. 

- стандарты возобновляемого портфеля и мандаты в отношении биотоплива, по всей видимости, не 

влияют на «зеленые» инвестиции. В случае мандатов в отношении биотоплива, это, вероятно, связано с тем, что 

инвестиции в секторе биотоплива значительно сократились с 2007 года из-за высоких цен на сырье и 

неиспользуемых производственных мощностей. 

Инвестиционные банки, управляющие активами и фонды прямых инвестиций, которые придерживаются 

инвестиционной стратегии ограниченного риска и высокой потенциальной доходности, уделяют большое 

внимание предприятиям с чистыми технологиями и их стратегиям коммерциализации этих технологий на 

растущих рынках. Потребление электроэнергии в мире растёт, так же как и спрос на неё. При этом инвесторы 

«зелёных» фондов получают двойную выгоду: высокую прибыль и удовлетворение растущей потребности 

промышленности в системах защиты окружающей среды. 

Агентство Bloomberg составило рейтинг банков, которые в 2011 году осуществили наибольшие 

инвестиции в экологию и возобновляемую энергетику. В рейтинг вошло 20 кредитных организаций из Европы, 

Америки, Азии и Австралии. Наибольшее число позиций в рейтинге досталось финансовым учреждениям из 

Италии, США и Швейцарии. В 2010 году рейтинг также возглавлял испанский банк Santander, который ведет 

один проект «зеленой энергетики» и девять проектов по защите окружающей среды. Santander инвестировал 

$1 млрд. в строительство солнечной электростанции в Неваде, а также помог компании First Wind Holdings 

получить кредит в $210 млн. на постройку ветряной электростанции вблизи Вашингтона. Второе место в 

рейтинге занял Bank of America, третье ― итальянский Intesa Sanpaolo. Из азиатских банков самым «зеленым» 

оказался японский Mitsubishi Financial Group.Главным критерием при составлении рейтинга Bloomberg считал 
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эффективность программ, внедряемых банками. При этом в список могли войти только те организации, 

инвестиции в «зеленые» технологии которых превысили $1 млрд. в 2011 году [5]. 

Роль этих институтов в обеспечении перехода к «зеленой» экономике может быть увеличена. В 

частности, они могли бы вдополнение к борьбе с бедностью задаться цельюсодействия развитию «зеленой» 

экономики, увязав ее стакими конкретными целями, как сокращение выбросовCO2, повышение доступности 

воды и санитарных услуги сохранение биоразнообразия. 

Говоря о социальном значении таких инвестиций, нужно заметить, что переход к «зеленой» экономике - 

важнейшее условие снижения бедности. Хроническая бедность — самая заметное проявление социальной 

несправедливости, обусловленное неравным доступом к образованию и медицинского обслуживанию, не 

равными возможностями предоставления кредита и получения доходов, неповсеместной защитой права 

собственности. Ключеваяособенность «зеленой» экономики заключается втом, что она создает различные 

возможности дляэкономического развития и снижения бедности, неликвидируя и не разрушая при этом 

природные активыстраны. Это особенно необходимо в странах с низкимидоходами, где экосистемные товары и 

услуги - важный источник средств к существованию в бедных сельскихобщинах, и где экосистемы и 

экосистемные услуги служат страховочной сеткой, защищающей от стихийных бедствий и экономических 

потрясений. 

Переход к «зеленой» экономике также означает изменение занятости, которое создаст, как минимум, 

столько же рабочих мест, сколько и «коричневая» экономика. Моделирование мировой экономики и мирового 

рынка труда, осуществленное при подготовке этого доклада, не выявило значительной разницы между общей 

занятостью в «коричневой» экономике и занятостью вслучае «зеленого» инвестирования. Это согласуется 

срезультатами более ранних исследований, показавшими отсутствие роста или лишь умеренное повышение 

занятости. 

В краткосрочной и среднесрочной перспективе в отсутствие дополнительных мер чистая прямая 

занятость в сценарии «зеленого» инвестированияможет несколько уменьшиться из-за необходимости сократить 

чрезмерную добычу ресурсов, например, в рыбном хозяйстве. Однако в период с 2030 по 2050 годы эти 

«зеленые» инвестиции могли бы увеличить занятость настолько, чтобы она стала такой же или даже 

болеевысокой, чем в «коричневой» экономике. В то же время вусловиях «коричневой» экономики рост 

занятости будетсдерживаться нехваткой ресурсов и электроэнергии. 

Однако в целом увеличение занятости при сценариях «зеленых» инвестиций могло бы быть намного 

более заметным. Интернациональные исследования показывают, что «зеленые» инвестициитребуют 

привлечения более значительных людскихресурсов, по крайней мере, в краткосрочной исреднесрочной 

перспективе. Различные оценки количества создаваемых рабочих мест вглобальном масштабе в сценариях 

«озеленения» очень осторожны, потому что влияние ряда факторовповышения занятости при переходе к 

«зеленой» экономике можно моделировать лишь не полностью, если только это вообще возможно. К ним 

относятся: косвенное и индуцированное создание рабочих мест ивыбор инструментов политики, способных 

существенноповлиять на занятость (эконалоги, повышающиеплату за выбросы и за использования 

природныхресурсов и уменьшающие затраты на оплату труда, продемонстрировали положительное влияние на 

занятость даже в углеродоемких секторах). К тому же, негативное воздействие на занятость вероятных 

последствий сохранения «коричневой» экономики, таких, как влияние природных катастроф на 

сельскоехозяйство или прибрежные предприятия, не было учтенов сценариях сохранения «коричневой» 

экономики. 

Таким образом, переход к «зеленой» экономике поможет обеспечить устойчивое развитие и искоренение 

бедности в невероятных масштабах. Как указано в данной работе, для преувеличения и совершенствования 

природного капитала, такого как водные ресурсы, рыбные запасы, леса, особенно важного для беднейшего 

сельского населения, необходимо вложение и перераспределение не только государственных, но и частных 

инвестиций, которого вполне можно добиться соответствующими политическими и экономическими 

реформами, а также созданием необходимых благоприятных условий. Эти «зеленые» инвестиции должны 

обеспечить развитие новых технологий и секторов, которые в будущем станут основными двигателями 

экономического роста и развития. К их числу относят инновационные технологии в области производства 

энергии из возобновляемых источников, энерго - и ресурсо экономичные здания и оборудование, новейшие 

транспортные системы с низким уровнем выбросов углерода и т. д. Также необходимы сопутствующие 

инвестиции в человеческий капитал, в том числе, которые призваны позволить населению приобрести знания, 

технические умения и управленческие навыки, необходимые для «зеленой» экономики. 
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«ЗЕЛЁНЫЙ» МАРКЕТИНГ 

 

Если раньше для экономии ресурсов, в том числе людских, проводилась модернизация, то современным 

предприятиям необходимо улучшать технологии и применять грамотный маркетинг. Одной из причин, почему 

бизнес неохотно переходит на «зеленые» технологии, является высокая стоимость данного процесса. В связи с 

этим необходимо использование маркетинга, который повысит спрос именно на экологичные товары, даже 

если их стоимость несколько выше. Одним из способов достижения подобного результата является призыв 

потребителей к социальной ответственности. Подобный маркетинг также приобрёл название « зеленый». 

Рост экономики и благосостояния человечества имеет негативные последствия для мира растений и 

животных, приводит к глобальным изменениям климата. Для того чтобы избежать дальнейшего ухудшения 

ситуации, важно решать данные проблемы. Например, с каждым годом наблюдается рост потребления 

энергетических и сырьевых ресурсов, что приводит к образованию большого количества отходов производства. 

Тем не менее, потребности мирового рынка превышают имеющиеся предложение. Все это приводит к 

увеличению стоимости готового продукта.   

Защита окружающей среды является одним из приоритетных направлений деятельности каждого 

государства. Именно поэтому экологические стандарты становятся более жесткими с каждым годом.  

«Зеленые» технологии касаются всех сфер экономики. Они могут применяться в транспорте, промышленности 

и строительстве, а также сельском хозяйстве, но наиболее актуально их внедрение в сфере энергетики. 

Согласно международным исследованиям, энергобаланс России будет достигнут, когда общий объем 

требующейся энергии будет наполовину получен из возобновляемых источников, 30% энергии - с помощью 

газа и угля, а оставшиеся 20% составит ядерная энергетика. Для достижения подобного баланса необходимо 

развивать и внедрять «зеленые» технологии. По мнению исследователей, Россия сможет полностью перейти на 

подобные технологии не раньше 2050 года[3].   

«Зеленые» технологии позволяют снижать уровень потребления ресурсов, уменьшая тем самым 

воздействие на окружающую среду. Достижение подобного эффекта может осуществляться как за счет 

сокращения объема потребляемых ресурсов и выбросов отходов, так и благодаря повышению 

энергоэффективности. Использование экологических технологий позволяет уменьшить потребление ресурсов, а 

также расширить использование побочных продуктов. Ярким примером может служить повышение 

эффективности добычи нефти и газа. Раньше газ сжигался, а теперь является стратегических важным 

продуктом, который в больших количествах экспортируется заграницу. Также возможной стала эксплуатация 

старых нефтяных месторождений. В сфере строительства результатом применения новых технологий стало не 

только повторное использование строительных материалов, но и утилизация мусора. Кроме того, появление 

новых изолирующих материалов позволяет сохранять тепло дольше, как следствие, на обогрев тратится меньше 

энергии[2].   

Введение подобных технологий поддерживается на государственном уровне. Внедрение «зеленых» 

технологий позволяет улучшить здоровье людей и окружающую среду. Кроме того, за счет эффективности 

производства повышается конкурентность готовых продуктов. Для массового перехода на подобные 

технологии необходимо создание нормативно-правовой базы в сфере экологического производства, что может 

занять длительное время, однако уже в 2014 году Владимиром Путиным была озвучена эта задача[1]. 

В конце 2011 года наблюдался резкий скачок венчурного инвестирования в «зеленые» технологии. По 

результатам исследования CleanTechGroup за третий квартал 2011 года рост инвестиций составил 12% по 

сравнению с предыдущим периодом, а это около 2,23 млрд долларов. Несмотря на то что экспертами 

прогнозировалось дальнейшее развитие рынка венчурных инвестиций в данном направлении и формирование 

нового тренда, сейчас ситуация снова не располагает компании к ожиданию «длинных» денег. Более 

популярными для инвестирования являются IT-проекты, вложения в которые обычно окупаются в течение 

полугода[3]. 

На данный момент бизнес мало инвестирует в «зеленые» технологии. Основной причиной подобного 

поведения является неизвестность конечного результата и отсутствие точного срока получения прибыли от 

изменений. Таким образом, бизнесу предлагается сейчас вложить крупную сумму, однако выгода неизвестна. В 

связи с этим эксперты склонны считать, что необходимо детально рассказывать бизнесу о том, что инвестиции 

в экологию всегда окупаются. Кроме того, следует разрабатывать и внедрять программы, призванные повысить 

экологическую грамотность потребителей. По большей части стимулирование компаний к внедрению 

http://www.imf.org/external/russian/pubs/ft/fandd/2012/06/pdf/eyraud.pdf
http://economics.lb.ua/finances/2012/04/02/143940_sostavlen_reyting_samih_zelenih.html
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экологичных технологий происходит за счет создания государственных программ и повышения спроса со 

стороны потребителей. 

Таблица 1 - Деятельность компаний по привлечению внимания потребителей к товарам, производимым 

по «зеленым» технологиям, в течение последних 20 лет [4] 

 

Как видно из таблицы 1, компании за последние 20 лет практически не изменили основные приемы, за 

счет которых можно обратить внимание на товары, произведенные с использованием «зеленых» технологий. К 

ним можно отнести отказ от использования компонентов, содержащих токсины, разработку корпоративных 

программ, позволяющих уменьшить влияние на окружающую среду. 

В «зеленом» маркетинге выделяются два направления: разработка и внедрение описываемых технологий 

на производстве или с целью облегчения процесса управления, а также реклама инноваций, применяемых 

компанией. Эти направления обычно сменяют друг друга, подобно стадиям. Первым шагом компании зачастую 

становятся разработка и внедрение экологичной технологии. В этот момент сообщения могут появляться в 

профессиональной прессе и различных отчетах компании. Вторым шагом является более активная реклама.  

Первое  направление в основном используется компаниями, связанными с добычей или производство 

модели сырья для другой промышленности. Это вызвано отсутствием потребности в активной рекламе из-за 

ограниченного числа покупателей на рынке B2B. Второе направление более целесообразно применять 

компаниям, работающим на рынке B2C. В этом случае реклама должна донести информацию до максимального 

числа потребителей, что позволит увеличить число отдающих предпочтение «зеленому» товару. Тем не менее, 

выбор направления зачастую зависит от ситуации на конкретном рынке.   

В таблице 2 представлены доминирующие «зеленые» технологии, которые чаще всего реализуются в 

семи отраслях, а также маркетинговые ходы, которые используются предпринимателями для продвижения.  

Таблица 2 - Использование «зеленых» технологий в различных отраслях, примеры их маркетинга[4] 

Кризис и санкции сильно ударили по бизнесу. Кроме того, падение национальной валюты привело к 

сильному увеличению затрат, особенно для компаний, закупающих сырье в других странах. Бизнес стремится 

максимально сократить возможные потери, поэтому инвестирует осторожно и, как правило, меньше склонен 

рисковать, поэтому очень ограниченное количество компаний настроено на долгосрочные вложения.  

Тем не менее, ввиду начавшейся политики импортозамещения особенно важно уделить внимание 

сохранению ресурсов страны. Развитые государства уже взяли курс на реализацию стратегии экологически 

ориентированного роста. «Зеленый» маркетинг может в этом помочь. России также необходимо развивать 

технологии, способствующие сохранению экологии в целом и ресурсов в том числе. В противном случае, 

страна снова может упустить кардинальную трансформацию глобальной экономики. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ «ЗЕЛЕНОГО БИЗНЕСА» В КАЗАХСТАНЕ НА ПУТИ К 

УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ 

 

В последние несколько лет новая идея так называемой «зеленой» экономики стала достаточно широко 

обсуждаться, причем, не только среди специалистов по экологической экономике, но и на различных 

экономико-политических форумах. 

Возрастающая потребность в энергии, оскудение топливных запасов и растущее влияние климатических 

изменений заставляет человечество разрабатывать новые способы удовлетворять энергетическую потребность. 

И инвестиции в «зеленую» экономику становятся все актуальнее. 

Республика Казахстан одной из первых на постсоветском пространстве приступила к разработке 

концепции по переходу к «зеленой» экономике. «Зеленая» экономика рассматривается как экономика, которая 

способствует росту благосостояния граждан и обеспечивает  социальную устойчивость в условиях снижения 

экологических рисков и деградации окружающей среды.   

«Зеленый мост», «Зеленый рост», «Зеленая экономика» - эти термины сегодня наиболее активно 

обсуждаются на страницах печати, идеи «озеленения» экономики, развития возобновляемых источников 

энергии стали также одними из главных в ежегодных Посланиях Президента РК Н. Назарбаева народу 

Казахстана. 

Важнейшим стимулом для перехода к «зеленой» экономике являются субсидии, которые  могут 

применяться для различных целей. Несмотря на значительную необходимость перехода к экономической 

модели, которая обеспечит повышение благосостояния человека, сохраняя при этом ресурсы и не подвергая 

будущие поколения воздействию значительных экологических рисков, переход к «зеленой экономике» связан с 

многочисленными проблемами. Для государства предоставление субсидий во многих случаях сопряжено со 

значительными экономическими и экологическими издержками. Искусственное снижение цен товаров за счет 

субсидирования приводит к неэффективности, большому количеству отходов и чрезмерному потреблению, 

результатом чего является преждевременный дефицит ценных не возобновляемых ресурсов и деградация 

возобновляемых ресурсов и экосистем. 

Решение любых экологических проблем практически неотделимо от экономических, при этом 

нерациональное природопользование приводит к экономическим потерям, а недостаток средств мешает 

справиться с экологическими проблемами. От успешного решения эколого-экономических проблем зависит не 

только эффективность хозяйственной деятельности, но и благополучное существование человечества. 

Проблема в целом может быть решена только при комплексном анализе всей совокупности экологических и 

экономических процессов, который дает возможность не только формировать программы по обезвреживанию 

производственных отходов, но и управлять самими процессами возникновения техногенного загрязнения, его 

отраслевой и территориальными структурами.  

В настоящее время для улучшения экологического состояния в целом, необходимо сформировать 

эффективную эколого-экономическую политику  и экономические инструменты ее реализации. В числе 

приоритетов «зеленой экономики» Президент РК Нурсултан Назарбаев называет повышение эффективности 

использования водных, земельных, биологических и энергетических ресурсов. В Стратегии «Казахстан-

2050»обозначены основные задачи по переходу экономики на принципы «устойчивого зеленого роста» в 

качестве механизма нейтрализации возникающих рисков, при котором уменьшаются масштабы воздействия на 

окружающую среду и расходования природных ресурсов.[1,c.32] Казахстан имеет уникальные возможности и 

предпосылки для «зеленой экономики». Большая территория, выгодное геополитическое положение, 

имеющиеся финансовые и природные ресурсы, а также растущее предложение на рынке все более 

эффективных и доступных зеленых технологий благоприятствуют новым возможностям.  Приоритетными  

направлениями развития «зеленой» экономики в Казахстане являются: 

 Внедрение возобновляемых источников энергии; 

 Совершенствование системы управления отходами; 

 Эффективность использования энергии в жилищно-коммунальном хозяйстве; 

 Совершенствование системы управления водными ресурсами; 

 Сохранение и эффективное управление экосистемами; 

 Органическое земледелие в сельском хозяйстве; 

 Развитие «чистого» транспорта. 

В рамках перехода к «зеленой» экономике, предполагается: 

1. повысить эффективность ресурсов; 
2. усовершенствовать инфраструктуру Казахстана; 

3. улучшить благосостояние населения 2. 
 

Реализация Концепции планируется в три этапа: 
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Рисунок 1 – Этапы реализации концепции перехода к «зеленой» экономике 

 

Исходя из данного рисунка видно, что необходимо планомерно подходить к осуществлению задачи по 

реализации концепции, необходимо повысить эффективность использования природных ресурсов, внедрять 

возобновляемую энергетику, с целью перехода национальной экономики на технологический уровень. 

Концепция включает в себя скоординированную политику во всех секторах, связанных с использованием 

ресурсов. 

Реализация данной Концепции позволит создать порядка 400 тысяч новых рабочих мест в 

сельскохозяйственной индустрии. До 150 тысяч рабочих мест ожидается от расширения площади пастбищ и 

сельскохозяйственных угодий, дополнительно 50 тысяч рабочих мест будут созданы за счет расширения 

тепличного хозяйства. Значительные инвестиции в электроэнергетику в размере 50 млрд. долларов США к 2030 

году и около 100 млрд. долларов США к 2050 году позволят создать возможности трудоустройства для людей с 

научной, инженерной, технической или строительной специальностями 4. 

Вполне понятен интерес руководства Казахстана к зеленой экономике, так как Казахстан в наибольшей 

степени из постсоветских стран нагружен экологическими проблемами: от опустынивания и проблемы Арала 

до Семипалатинского полигона и вредных отходов технологических производств. В июне 2013 г. президент 

Казахстана Нурсултан Назарбаев утвердил Концепцию по переходу республики к зеленой экономике. Было 

заявлено, что «к 2050 году преобразования в развитии зеленой экономики в Казахстане создадут более 500 

тысяч рабочих мест». 

Хотелось бы остановиться на утвержденной Правительством Программе модернизации системы 

управления твердыми бытовыми отходами (ТБО) до 2050 года. Документ был  разработан министерством 

окружающей среды и водных ресурсов РК. Реализация программы разбита на три этапа: пилотный (2014-2020 

годы), основной (2021-2030 годы) и завершающий (2031-2050 годы).  

Согласно паспорту программы, на реализацию первого этапа в 2014-2020 годах из республиканского 

бюджета будет направлено 884,53 миллионов тенге, из местного бюджета в период с 2015 по 2020 годы – 

52,589 миллиардов тенге, частные инвестиции составят 60% от общих затрат – 74,951 миллиардов тенге. «На 

втором и третьем этапах реализации программы доли бюджетных средств будут, соответственно, установлены 

на уровне максимальных 30% и 10% от общего объема необходимых инвестиций. Государство оставляет за 

собой финансирование 10% подобных инвестиций для реализации социальных проектов», – следует из 

документа 3. 

В Казахстане имеются огромные возможности для ведения «зеленого» бизнеса в секторе переработки 

отходов. В стране накоплено более 30 млрд. тонн отходов. Ежегодно вновь образуется порядка 700 млн. тонн 

промышленных и 3,5 млн. тонн бытовых отходов. Более 92 млн. тонн животноводческих отходов загрязняют 

окружающую среду. Использование этих отходов для производства биогаза и органических удобрений – одна 

из задач экологизации отрасли. Доля утилизации золы и шлаковых отходов в Казахстане (при ежегодном 

образовании порядка 300 млн. тонн) не превышает 1%, тогда как в Европейском союзе этот показатель 

достигает 60%. Вследствие неразвитой инфраструктуры раздельного сбора и утилизации коммунальных 

отходов, повторному использованию подвергается менее 0,2%. Для сравнения, в ЕС доля утилизации 

составляет 60%, в Японии – 90%. 

В настоящее время новые экотехнологии позволяют перерабатывать почти все виды отходов с 

прибылью. При этом прибыльность переработки мусора в Европе достигает 50%. 

Примером может служить концепция комплексной переработки ТБО, предложенную Рабочей Группой 

сектора ТБО МООС РК совместно с представительством «ДЛ – Инжиниринг», ООО AG Vecoplan в РК. 

Технологии переработки и утилизации ТБО использованием энергетических материалов и последующим 

полигонным захоронением не переработанных остатков ТБО противоречат основным положениям Указа 

Президента Республики Казахстан Назарбаева Н.А. от 30 мая 2013 года о переходе страны на основы «зеленой» 

экономики.  

По данной технологии твёрдые бытовые отходы (в дальнейшем ТБО) перерабатываются механико-

биологическим способом. Более 50% ТБО превращается таким образом в высококачественное вторичное 

топливо, так называемая сухая фракция, которая используется на предприятиях, производящих цемент, гипс и 

другие строительные материалы, а также электростанциях для производства энергии. Это позволяет беречь 

ресурсы и является целесообразным с экологической точки зрения. 

Первый этап 

2013-2020 

Второй  этап 

2020-2030 
Третий этап 

2030-2050 

Оптимизация использования 

ресурсов и повышение 

эффективности 
природоохранной 

деятельности, а также зеленой 

инфраструктуры   

Рациональное использование 
природных ресурсов, 

внедрение возобновляемой 

энергетики на базе высоких 

технологии  

Переход национальной экономики на 

принципы «третьей промышленной 

революции» в основу, которой 
положено использование природных 

ресурсов в случае их 

возобновляемости. 
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Преимущества данной технологии: 

- возможность перерабатывать любые виды отходов: ТБО, промышленные отходы; 

- возможность перерабатывать отходы со старых свалок (полигонов), независимо от сроков их 

существования, что обеспечит минимизацию расходов местных и государственного бюджетов на содержание и 

обслуживание свалок (полигонов), выделение новых площадей для захоронений отходов. Кроме того, решит 

экологическую проблему, связанную с постоянным загрязнением свалками недр и водных ресурсов; 

- отсутствие выбросов, в т. ч. вредные запахи, в окружающую среду при работе предприятия; 

- не требуется дополнительное захоронение ТБО; 

- не требуется предварительное разделение и подготовка ТБО; 

- не требуется предварительное обеззараживание и обезвоживание ТБО; 

- в результате утилизации ТБО создается альтернативное топливо (RDF). 

Данная технология позволяет сэкономить финансовые средства государства на содержание полигонных 

захоронений, непереработанных ТБО вместо предложений как предлагает МООС Республики Казахстана и 

учреждения УЖКХ- (повысить существующие тарифы на утилизацию ТБО в 4-5 раз, с целью финансирования 

природоохранных, экологических и санитарно эпидемиологических  мероприятий). 

Кроме того, может быть обеспечена экономия государственных средств, направляемых на ликвидацию 

или уменьшение вредного влияния на население и экосистему вследствие применения пиролизных 

термохимических методов переработки ТБО. 

Экономию водных и энергетических ресурсов возможно обеспечить при автономном обеспечении 

Технологии комплексной переработки ТБО  биомеханическим  способом, в противовес использования водных 

ресурсов, канализации и т.д. 

Период  самоокупаемости метода  биомеханической сушки  не превышает 3 – 3,5 лет, тогда как по 

предложениям МООС  Республики Казахстан  и   УЖКХ    -период составляет 15 лет и более. 

Мы пока не можем утверждать, что присутствуем при появлении новых, эпохальных перемен в 

производстве, а затем базисе общества – производственных отношениях. «Зеленые» веяния части 

общественного мнения не стали основой общественного бытия. Для сравнения: от появления первых проектов 

паровых двигателей до широкого применения в промышленности машин прошли десятилетия. Так что зеленая 

экономика актуальна для страны, но в сложившихся условиях запрос на зеленую экономику не может быть 

полностью выполнен. 

Мировой опыт доказывает, что главными проводниками радикальных технических нововведений 

являются научно-технические и инновационные фирмы, опирающиеся в своей деятельности на 

государственную поддержку. 

Таким образом, одним из важнейших направлений материалосберегающей деятельности 

производственных структур является работа с образующимися отходами. Работа эта в свою очередь очень 

многоаспектна и включает целую совокупность мероприятий по прогнозированию и профилактике образования 

отходов, а также поиску и реализации возможностей их более эффективного использования. Рациональное 

применение отходов производства позволяет решать множество экономических и экологических проблем, в 

том числе расширять сырьевую базу экономики, увеличивать объемы выпуска продукции, снижать 

себестоимость хозяйствования, предотвращать загрязнение среды 6. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ГОРНО - МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 

 

Металлургическая промышленность является как один из основных загрязнителей окружающей среды . 

Раскрыты причины образования техногенных отходов на предприятиях горно-металлургического 

сектора экономики. Доказано, что потребление обществом природных ресурсов становится острой проблемой в 

связи с количественным ростом их использования, приводящим к экологическим и другим проблемам. 

Выделены общеотраслевые цели развития чёрной и цветной металлургии в области повышения эколого-
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экономической эффективности производства. Обоснованы рациональные пути обеспечения экологической 

безопасности и повышения эколого-экономической эффективности горнорудного производства[ 1]. 

Постоянно увеличивающиеся объёмы перерабатываемого сырья, использование высокотемпературных 

технологий и процессов горения предопределяют негативное воздействие металлургии на окружающую среду. 

«Вклад» отечественных горно-металлургических предприятий в суммарную величину экологического 

ущерба (по диоксиду серы) показан на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Динамика структуры выбросов загрязняющих веществ от предприятий горно-

металлургического комплекса (ГМК) [2]. 

 

Как видим, вклад предприятий ГМК в страновой выброс сернистого ангидрида составляет в ТОО 

«Корпорация «Казахмыс» 75,3 %, АО «Казцинк» — 10,2, АО «АрселорМиттал Темиртау» — 9,5, АО «ССГПО» 

— 3,6 %. Лидером в загрязнении атмосферы является «Балхашцветмет» корпорации «Казахмыс». Его выбросы 

составляют пятую часть всех загрязнений в Казахстане. В Темиртау за год образуется 294,5 тыс. т 

загрязняющих веществ, из которых 228 тыс. т выдает АО «АрселорМиттал Темиртау». Это 15 % от общего 

объема загрязнений атмосферы республики. 

В целом за многолетний период интенсивного развития всех отраслей промышленности Казахстана, в 

том числе и горно-металлургического комплекса, накопилось уже свыше 26 млрд т твердых отходов 

производства, ежегодно пополняемых на отвалах еще на 1 млрд т. Большая часть из них (58 %, или 15,1 млрд т) 

приходится на отходы горнодобывающей и металлургической отраслей, которые рассматриваются как 

самостоятельная сырьевая база. В цветной металлургии (медно-алюминиевая, свинцово-цинковая, золото-

редкометальная отрасли) общее количество отходов достигает более 5 млрд т, из них: породы попутной добычи 

и вскрыши — 72 %, хвосты обогащения — 26 и металлургического передела — 1,6 %. Площадь земель, 

занимаемая отходами, равна более 13 тыс. га. Общее количество накопленных отходов в черной металлургии 

Казахстана (железорудная, хромово-рудная и марганцеворудная отрасли) составляет более 6,2 млрд т, из них: 

попутной добычи и вскрыши — 92,8 %, обогащения — 6,1 и металлургического передела — 1,1 %. Площадь 

земель, занимаемая отходами, — более 15 тыс. га [3]. 

Причинами образования техногенных отходов являются ухудшение технологического качества руд, 

существенное отставание технологий добычи, переработки и металлургического передела от изменяющихся 

характеристик рудного сырья, увеличение потерь минеральных носителей металлов. 

Потребление обществом природных ресурсов становится острой проблемой в связи с количественным 

ростом их использования, приводящим к экологическим и другим проблемам. Дело в том, что ГМК страны в 

ресурсном отношении особенный, поскольку отличается повышенным уровнем потребления ресурсов, которые 

закономерно увеличиваются по мере понижения горных работ, а также вследствие ухудшения качества 

полезных ископаемых, горно-геологических и горнотехнических условий освоения месторождений. 

В Казахстане проблеме повышения ресурсной продуктивности ГМК и его экологической безопасности 

пока не уделяется должного внимания, в результате чего ставший традиционным невысокий уровень 

продуктивности применения основных производственных ресурсов и экологической безопасности даёт повод 

рассматривать на перспективу горно-металлургическое производство в целом в качестве фактора, 

сдерживающего общее экономическое и социальное развитие страны[ 4]. 

Решение проблемы повышения ресурсной продуктивности производства ГМК и сохранения 

окружающей среды приобретает все большую значимость. Она со временем будет только возрастать, особенно 

в связи с увеличением степени дефицитности природных ресурсов по мере исчерпания доступных их 

источников. 

Цели развития горнорудных предприятий в области повышения эколого-экономической эффективности 

производства 

В свете изложенного выше проблема рачительного использования нашего национального достояния — 

природных богатств, за счёт которых формируется 60-70 % государственного бюджета (видимо, эта тенденция 

сохранится на ближайшие 10-15 лет), приобретает особую актуальность. Это объясняется не только тем, что 

постоянно развивающемуся и расширяющемуся частному предпринимательству по своей сущности и 

конечным целям деятельности — получение максимальной прибыли в кратчайшие сроки — чужды вопросы 
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бережного расходования природных ресурсов, в данном случае минерально-сырьевых, но и тем, что 

действующий государственный механизм обеспечения рационального использования недр не совершенен. 

Контроль и надзор «растащен» по министерствам, службам и агентствам. Общепринятой методики и единой, 

узаконенной системы его проведения ещё не создано. 

В сложившихся условиях на основе анализа Государственной программы развития металлургического 

комплекса Республики Казахстан до 2020 г. и в рамках реализации «Стратегии «Казахстан-2050» могут быть 

выделены следующие общеотраслевые цели развития черной и цветной металлургии в области повышения 

эколого-экономической эффективности производства (рис. 2). 

 

 

Основные направления повышения эколого – экономической эффективности 
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Рисунок 2. Цели развития металлургии в области повышения эколого-экономической эффективности 

производства в ожидаемой перспективе [ 2]. 

 

При производстве основной продукции металлургических, горнодобывающих и обогатительных 

производств остро стоит проблема утилизации отходов. Так, в отвалах горных предприятий цветной 

металлургии сосредоточены силикаты, корунд, магнезит, хромит и другие соединения. Значительная их часть 

— основа природных формовочных материалов, имеющих высокую термическую стойкость, инертность к 

расплаву, механическую прочность[ 5]. 

Поскольку отходы горного производства по качественному составу близки к породам традиционных 

видов нерудного сырья для получения ассортимента строительных материалов, широкое вовлечение их в 

производство позволит исключить несанкционированные разработки месторождений общераспространенных 

полезных ископаемых. 

Отходы обогащения полезных ископаемых по физическим свойствам наиболее близки к эоловым пескам, 

для которых характерна бесструктурность, легкая развиваемость, сравнительно высокая водопроницаемость и 

малая влагоемкость. Однако из-за содержания в них определенного количества недоизвлеченных основных 

минеральных составляющих необходимо проведение предварительного геолого-эколого-экономического 

изучения таких отходов и их возможного использования. 

На участке выделение выбросов вредных веществ в атмосферу происходит при ведении горных работ в 

шахте, съеме и выемке грунта, производстве бетона, в процессе отвалообразования, сдувании пыли с открытых 

поверхностей, породных отвалов, склада медьсодержащих руд, а также при погрузочных и разгрузочных 

работах на руднике и поверхности, транспортировании пород вскрыши и золотосодержащих руд 

автотранспортом, работы котельной, резервуара с дизельным топливом. 

Пылеобразование будет  происходить при работе погрузчиков, бульдозеров, буровых станков, движении 

автосамосвалов и при выполнении взрывных работ, сдувании с открытых поверхностей склада и отвала. 

В процессе эксплуатации оборудования при ведении горных работ и отвалообразования выделяются 

вредные вещества в атмосферу от сжигания топлива в двигателях самосвалов, бульдозеров и погрузчика. 

Эмиссии выбросов вредных веществ в атмосферу происходят при ведении горных работ, в процессе 

отвалообразования, при дроблении руды,  а также при транспортировании пород и руды. 

В процессе ведения горных работ и отвалообразования образуются  выбросы в атмосферу взвешенных 

веществ и вредных газов: двуокиси азота, сернистый ангидрид, окись углерода, пыли неорганической и 

неорганических соединений мышьяка. 

На руднике «Конырат »  для определения объёмов загрязнения и необходимых финансовых отчислений 

на предотвращение предполагаемого ущерба, будет разработан проект «Оценки воздействия на окружающую 

среду», в рамках которого будет определено воздействие существующего производства и эффективность 

применяемых природоохранных мероприятий, а также вклад вновь вводимых объектов в загрязнение 

экосистемы района и определение более прогрессивных природоохранных мероприятий. Данная проектная 
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документация в соответствии с Экологическим Кодексом должна пройти процедуру Государственной 

экологической экспертизы, с последующим получением нового разрешения на эмиссии загрязняющих веществ 

в атмосферу [ 6]. 
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ЕҢ ІРІ ЕЛДЕРДІҢ ИНВЕСТОРЛАРЫ ҚАЗАҚСТАНДА 

 

Дүниежүзілік сауда ұйымы бас кеңесінің отырысында Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев шетелдік 

инвесторлар үшін Қазақстандағы жеңілдіктер мен преференцияларды атады. 

«Инвестициялық ахуалды жақсарта отырып, біз экономикамызды әртараптандыруға басымдық береміз. 

Инвестиция мұнай-газ және тау кен секторына ғана емес, сонымен бірге экономиканың өңдеуші саласына да 

бағытталуы үшін барлық жағдай жасалған. Оңтайлы конъюктура кезінде болашақ ұрпақ үшін арнайы қор 

құрып, шамамен 100 млрд. АҚШ долларын жинадық. Ендігі уақытта біз оны балама экономика құруға 

бағыттаудамыз. Басымдықты салаға қаржы салатын инвесторлар он жылға корпоративтік табыс және жер 

салықтарынан, ал мүлік салығынан сегіз жылға босатылған. Индустриялық бағдарламаны орындай отырып, 

алғашқы бесжылдықта біз жаңа 770 кәсіпорын салдық. Тек ағымдағы жылы тағы 70 кәсіпорын іске қосылатын 

болады. Екінші бесжылдықты бастаудамыз. Онда біз қаржымызды тек инновацияға бағыттайтын боламыз», - 

деді Н.Назарбаев. 

Сонымен қатар Мемлекет басшысы экономиканың басымдықты салаларына қаржы құюға ынталы 

шетелдік инвесторларға Қазақстан ұсынатын өзге де жеңілдіктер мен преференциялар жайында тарқата айтып 

берді. Оның ішінде әлемнің жиырма елінің бизнесмендеріне визасыз режим енгізу де бар [5]. 

Мұнан бөлек ҚР Президенті Қазақстанның барлық елдерімен ынтымақтастыққа ашық екендігін баса 

айтты әрі оны еліміздің посткеңестік кеңістікте ең бірінші болып ЭКСПО-2017 көрмесін өткізу мәртебесін 

жеңіп алуы қуаттай түсетіндігін атап өтті. 

Қазіргі кезде Қазақстан экономикасына шетел инвестицияларының келуінің жаңа перспективолары 

ашылып жатыр. 

Бірінші, ең негізгі шетел капиталын тарту бағыты оның көмегімен Қазақстанның алынбаған ғылыми-

техникалық потенциялын меңгеру, әсіресе машина жасаудың конверсияланатын кәсіпорындарында. 

Екінші, Қазақстанның экспорттық потенциялын кеңейту және диверсификациялау. 

Үшінші, импорт алмастырушы өндіріс құру, халық тұтыну тауарларының, азық-түлік тауарларының, 

дәрі-дәрмектің, машина жасау өнімдерінің, т.б. өндірісін дамыту. 

Төртінші, транспортпен байланыс, өңдеуші салалар мен инфрақұрылым сфералары. 

Бесінші, бай табиғи қорлары бар, еңбегі мол аймақтарға (бірінші кезекте оңтүстік , батыс және орталық ) 

шетелдік инвестицияның келуіне ықпал ету. 

Қазақстан экономикасының салыстырмалы қаржылылық тұрақтылығы, сыртқы несие ресурстарын 

тартуға қатаңырақ қарау жағдайында (үкіметтік несиелер мен кепілдерге шектеуді енгізу) сыртқы 

қаржыландыру көзінің ерекше ролін шетел тікелей инвестициясы алып отыр. 

Шетел тікелей инвестициялары халықаралық инвестициялық қызметтің категориясы ретінде 

инвестордың басқа экономика резидент болып табылатын кәсіпорынның шаруашылық қызметіне ұзақ мерзімді 

қызығушылық алуымен сипатталады [4]. 

Қытай. Бүгінгі күні Қытайдың халықаралық экспанциясы жиі талқылануда. Жаһандану Қытай 

компанияларын жаһандық экономикалық экспанцияға әкеліп отыр. Қытай өзінің ұлттық ресурстарының 

жетіспеушілігінен шет елдерге қызығушылық танытады, сондықтан ел басшылығы қытай компанияларын 

жұтылу саясатына шақырады. Компаниялар Қытайдың энергетикалық қауіпсіздігін нығайту үшін ішкі барлау 

мен өңдеуді, сондай-ақ шет елдегі активтерді инвестициялады. Қытайда үш ірі мемлекеттік компания бар: 

Қытайдың ұлттық мұнай корпорациясы (CNPC), оның еншілес компаниясы PetroChinaCo әлемдегі нарықты 
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капиталдандыру бойынша үшінші энергетикалық компания; Қытайдың мұнай-химия корпорациясы (Sinopec); 

Қытайдың ұлттық теңіз мұнай корпорациясы (CNOOC). 

CNPC мен Sinopec қытайдың барлық мұнай өндіру зауыттары (МӨЗ) мен мұнай құбырларының ішкі 

жүйесін басқарады. CNOOC халықаралық операцияларға қатысады және теңіз жобаларын игеру мен барлауға 

едәуір қаражат салады. Олардың барлығы біздің мемлекетіміздің аумағында жұмыс істейтінін атап өту керек. 

Қазақстанда Қытай Орталық Азия аймақтарынан көмір-сутегінің ең ірі әлеуетті экспорттаушысы ретінде, 

сондай-ақ өзінің экономикалық жағынан өте белсенді екендігін танытуда. Біз еліміздің экономикасының тығыз 

бірігіп жатқанының куәсіміз. Екі елдің экономикасының қарқынды өзара байланысының көптеген мысалдары 

бізге бүгінгі күні Қазақстанда қытай капиталдары үшін белгіленген шекаралар мен тосқауылдар бар ма екен 

деген ой салады.  

Шетелдік капиталдар үшін Қазақстан экономикасы ашықтығының жоғары дәрежесін және қытай 

инвесторларының қарқынды жылдамдығын назарға алсақ, экспансия деп нені айтуға болады? Экспанцияға 

қауіп төніп тұрған жоқ па? Бұл мәселеде жағдайды қалай түсіндіру қажет? 

«CNPC-Ақтөбе мұнайгаз» АҚ Қытай активіндегі ең ірі кәсіпорын болып табылады. Компанияға елде 

өндірілген мұнайдың 10%-ға жуығы түседі, өндіру көлемі жылдан жылға өсуде, 2013 жылдың нәтижелері 

бойынша 5,9 млн. тоннаны құрады. Компания 14,2 мың тонна сұйықтандырылған газ өндіріп, 42 жаңа 

ұғымдарды іске қоспақшы. «CNPC-Ақтөбе мұнайгаз» АҚ акцияларының бақылау пакетінің иесі (85,4) Қытай 

ұлттық мұнай-газ корпорациясы (CNPC) болып табылады. 

Америка Құрама Штаттары. АҚШ инвестициялары Қазақстанның экономикасында ең жоғары 

деңгейде, олар тәуелсіз республика жылдарында 12 млрд. долларды құрады. Ресми тұлғалардың өтініші 

бойынша, АҚШ кейінгі 15 жылда инвестиция ретінде еліміздің экономикасына қосымша 80 млрд. долларға 

дейін әкелуі мүмкін. Республикада америкалық капиталдың қатысуымен АҚШ-тың 374 кәсіпорын мен 

компаниясынның 91 өкілдігі тіркелген. АҚШ еліміздің мұнай-газ кешенінде көшбасшы болып табылады. 

Мұнда ChevronTexaco мен Exxon Mobil компаниялары бар. Қазіргі кезде осы америкалық компаниялардың 

«ТШО» ЖШС үлестері 50%-бен 25%-ға сәйкес. Бүгінгі күні ТШО Қазақстандағы ең ірі мұнай-газ компаниясы 

болып табылады. Мәселен, 2013 жылы «Теңізшевройл» ЖШС 13 млн. 657 мың тонна мұнай, немесе елдің 

барлық мұнай шығаруынан 22-ды өндірді. Кейін Теңіз кен орнынан өндіруді жылына 25 млн. тоннаға дейін 

жеткізуді жоспарлап отыр. Нысандардың жалпы құны – 5 млрд. 504 млн. доллар, бұл сомадан 4 млрд. 239 млн. 

доллар жұмсалған. Өндірілген мұнайдың 95%-ы Новосибирскідегі терминалға дейін экспортты құбыр желісі 

арқылы илектейді. Мұнайды Шығыс және Батыс Еуропаға, сондай-ақ Америкаға тасымалдайды. 

Ұлыбритания. Қазақстан экономикасында АҚШ-тан кейінгі екінші ірі инвестор. Тәуелсіздік алғаннан 

кейін 3 млрд. фунт стерлинг инвестициялаған. Инвестиция негізінен мұнай-газ секторындағы ірі транс ұлттық 

корпорацияларымен жүргізілді. Қазақстанда 100-ден аса компания жұмыс істейді. Олар толығымен 

британдықтар немесе британ серіктерімен бірге құрылған. 

Ресей Федерациясы. Экономикалық қауіпсіздік тұрғысынан Ресей стратегиялық серіктес болып 

табылады. Ресей мен Қазақстан экономикасы айрықша біріккен. Ресей инвестициялары басқа елдерге қарағанда 

Қазақстанда көлемі жағынан көп орын алады. Негізінен, олар мұнай-газ және тау-кен секторына бағытталған. 

Қазақстанда «Роснефть» АҚ, «Сибнефть» АҚ, «Газпром» АҚ, «Лукойл» АҚ-дарының өз орындары бар. 

«Лукойл Оверсиз» Қазақстанда 6 млн. жуық мұнай өндіреді немесе сұйық көмірсутектің барлық көлемінен 

шамамен 9-10%-ды құрайды. «Лукойл Оверсиз» Солтүстік Бузачи мен Арман (Маңғыстау облысы), 

Алибекмола мен Қожасай (Ақтөбе облысы) кен орындарын игеру жобасында «Тургай Петролеум» (Қызылорда 

облысы) АҚ, «Қазақойл-Ақтөбе» ЖШС 50%, сондай-ақ Karachaganak Petroleum Operating B.V халықаралық 

консурциумның 15% үлесіне ие. 

Үндістан сияқты инвестор Қазақстан үшін стратегиялық болып табылады. Жақын 10-15 жылда біздің 

еліміздің қызығушылығы бұдан да артады. Ал, әзірше Қазақстан экономикасындағы Үндістан 

инвесторларының жалпы көлемі 13,2 млн. долларды құрайды. 2013 жылы Үндістан экономикасы 8,1%-ға өсті, 

2014 жылы Boston Consultancy Group болжамы бойынша қарқыны 13,3%-ға жетеді. Тағы 15 жылда Әлемдік 

банк сарапшылары елдің әлемдегі ЖІӨ көлемі бойынша Қытай мен АҚШ-тан кейін үшінші орынға шығуын 

байқайды. Үндістан энергетика ресурстарына өте зәру, бұл елдің тұрғындары жер шарының көлемді ауданын 

алып отыр және тез қарқынмен дамуда. Халықаралық энергетикалық агенттігі осы өңірде мұнайға жыл 

сайынғы сұраныстың өсуі 3-4% шегінде, ал газға 4-6% шегінде бағалайды. Үндістан алдағы он жылдықта 

күніне 100 млн. баррель мұнай шикізатын импорттауды көздеп отыр. Бұл аудандағы пайыздық қатыныста 

жалпы сұраныстың ширегі. Басқаша айтқанда, Үндістанның мұнайды импорттауға тәуелділігі елдің мұқтажын 

70%-ға дейін (ал кейбір сарапшылар 80% деп те айтып жүр) өтеп отыр. Бұл әлі кем дегенде 2020 жылға дейін 

созылады. 

Әлемдік шаруашылық қызмет интеграциясының қазіргі деңгейінде шетел инвестициялары өсімінің 

күшеюі байқалады, оның қарқыны халықаралық сауда өсімінің қарқынынан асып түседі. Шетелдер 

экономикалық даму дәрежесіне қарамастан экономикалық өсімге жету үшін шетел инветицияларын тартудың 

әдістері мен жолдарын жетілдірумен айналысады. 

Қазiргi көзқарастарға сәйкес шетел инвестицияларының келуi шектелген инвестициялық потенциалы 

бар, қарыз капиталының әлемдiк нарығына еркiн кiру мүмкiндiгi жоқ елдерге өте қолайлы әсер етедi. 

Қазіргі кезде ел макроэкономикалық көрсеткіштерінің салыстырмалы тұрақталуына жеткен кезде 

экономикалық өсімге жету бойынша шараларды жүзеге асыру маңызды міндет болып отыр. Экономикалық 
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өсім концепциясы шетел капиталын кең тартуды болжайды. Капиталды жинау мен инвестициялаудағы екпін 

шетел инвестициясын тартуды қоса алғанда бірнеше проблемаларды шешуге мүмкіндік береді. Бірінші кезекте 

бұл экономикалық өсім факторы, оның көмегімен алдыңғы қатарлы технологиялар меңгеріледі, нарықтардың 

отандық тауарлармен толуы жүреді, экспорттық өнімнің бәсеке қабілеттілігі көтеріледі. 

Республикаға шетел инвестицияларының тартудың перспективалы формалары келесідей: портфельді 

инвестициялар (акция сатып алу); бірлескен кәсіпорындарды құруға кететін инвестициялар; кәсіпорынды 

басқаруға алған фирмалардың инвестициялары; кәсіпорындарды өздері иеленуге алған компаниялардың 

инвестициялары. Шетелден капитал қазіргі уақытта негізінде екі канал арқылы тартылады: үкіметтік кепілдік 

берілетін халықаралық несие және тікелей инвестициялар. 

Қазақстан экономикасына инвестициялау көлемi бойынша басты орында АҚШ тұр, одан кейiн 

Ұлыбритания, Швейцария және Нидерланды. Салалық бөлiну бойынша осы инвестициялардың көп бөлiгi 

бұрынғыдай мұнай-газ комплексiне, және түстi металлургияға салынады. Шетел инвесторларының 

қызығушылығын қара металлургия, энергетикалық кешен, тамақ өнеркәсiбi, байланыс және кен қазу өнеркәсiбi 

тартады [4]. 

Қорытындылай келе, кез келген істі бастау үшін міндетті түрде қаражат керек. Сондықтан 

қаржыландырудың көздерін анықтап және оларды қалай басқарудың амалдарын саралап және де Қазақстан 

Республикасындағы банктердің, қаржылық институттардың, кәсіпкерліктердің, ұйымдардың ұзақ мерзімді 

қаржыландыру көздерінің басқарылуын жан-жақты талдап, зерттеп білу. 

Шетелдік инвестицияны тартудың проблемалары мыналар: елімізге қосымша инвестициялар тартуда, 

жаңа технологиялар мен сапаның жаңа стандарттарына жету жолында Қазақстанға әлі де көмек, қолдау қажет 

екені анық. Бізде экономикалық белсенді халық саны әлі де болса шектеулі екені белгілі. Екінші жағынан, 

бүгінде елде өндірістің өсу қарқыны жоғары. Мұның өзі мемлекетке оның әр түрлі салалары бойынша кәсіби 

шеберлігі жоғары кадрлар әзірлеуді күн тәртібінен түсірмеуді жүктейді. Бұл ретте шетелдің озық 

тәжірибелерінен үйренгеннің ешқандай жаттығы болмаса керек. Елбасы ойы бізге осы қағиданы меңзейді. 

Республикамызда қолға алынған индустриялық-инновациялық жүйе де бірінші кезекте білікті кадрларға деген 

сұранысты туғызады. 
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УПРАВЛЕНИЕ РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИМ ПОВЕДЕНИЕМ ПЕРСОНАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

На сегодняшний день формирование и реализация стратегии ресурсосбережения на всех уровнях 

управления - один из важнейших вопросов стратегического менеджмента, так как, во-первых, ресурсоемкость 

является второй стороной товара (первая - качество), во-вторых, Казахстан по эффективности использования 

ресурсов значительно отстает от промышленно развитых стран. Из-за отсутствия средств на качественное 

воспроизводство всех составляющих потенциала страны растет удельный вес изношенных основных фондов, 

экологически опасных объектов, снижается доля конкурентоспособной промышленной продукции, средняя 

продолжительность жизни населения и т.д. 

В настоящее время особенную актуальность приобретает проблема ресурсосбережения, как в масштабе 

страны, так и в масштабе отдельного предприятия. И в том и в другом случаях на первый план выходит 

нехватка ресурсов, остро встают вопросы экономии и эффективного потребления имеющихся благ, а также 

максимального повышения результативности при использовании существующих ресурсов. Решение данных 

вопросов во много обусловлено человеческим фактором, т.е. поведением человека в процессе 

жизнедеятельности. 

Стратегия ресурсосбережения обусловливает особое поведение персонала - поведение, ориентированное 

на бережливое и эффективное использование ресурсов предприятия. Такое поведение можно назвать 

«ресурсосберегающим». Проблема ресурсосбережения, оставаясь одной из важнейших во всех странах, 

становится приоритетной и в Казахстане. Сам термин «ресурсы» трактуется достаточно широко. Ресурсы (от 

франц. ressource − вспомогательное средство) − это ценности, запасы, возможности, денежные средства, 

источники средств, доходов (например, экономические ресурсы) [1;с.574].  В другом источнике, под понятием 

«экономические ресурсы» имеются ввиду все природные, человеческие и произведенные человеком ресурсы, 

http://www.student.zoomru.ru/
http://www.kazinform.kz/
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которые используются для производства товаров и услуг[2; с.37]. Таким образом, ресурсы, в самом общем 

смысле, представляют собой употребляемые и вероятные источники удовлетворения потребностей общества.  

Сегодня ресурсосберегающее поведение активно изучается и исследуется в общей педагогике 

(формирование уважительного отношения к природе и ее ресурсам у детей и подростков, формирование 

экономической культуры обучающихся, воспитание бережливости как нравственной черты учащихся и др.), в 

профессиональной педагогике (психологические аспекты отношения молодых людей к ресурсам социально-

экономической сферы; инновационные задачи ресурсосбережения как средство формирования инженерной 

компетентности будущего бакалавра и др.) и в экономической сфере ЖКХ (формирование поведения, 

направленного на экономию и бережное отношения к общедомовым ресурсам и др.). Следует отметить, что при 

всем внимании к ресурсосбережению до настоящего времени нет исследований по формированию, развитию и 

стимулированию ресурсосберегеющего поведения персонала. 

Растущее в современном обществе стремление достигать материального благополучия любой ценой 

захватывает молодое поколение, которое растет и формируется в потребительской среде, которой не 

свойственна забота о ресурсах. Поэтому формирование ресурсосберегающего поведения персонала 

организации становится чрезвычайно сложной задачей. Такое поведение может изначально быть присуще 

человеку в связи с его системой ценностей, сформированной с детства. Большинство людей не склонны 

экономить ресурсы, не принадлежащие им лично. Объяснить зависимость благополучия и успешного развития 

предприятия от ресурсосбрегающего поведения каждого члена коллектива - задача топ-менеджмента и службы 

управления персоналом. Существует несколько подходов решения данной проблемы. 

Первый подход - подбор людей с необходимым поведением. В современных школьных программах 

обучения проблеме ресурсосбережения стали уделять все больше внимания, осознавая необходимость 

формирования данного поведения еще в раннем возрасте. Однако данные сотрудники придут на предприятия 

еще не скоро. 

Второй подход - влияние на сотрудников организации, принуждение их к изменению поведения в 

нужном направлении. Для предприятия, как известно, экономически целесообразно повышать 

результативность имеющихся сотрудников, чем осуществлять поиск новых. В этом случае актуализируется 

необходимость формирования у сотрудников предприятия ресурсосберегающего поведения. Это очень сложная 

задача, так как еще в 2000 году Д. Мак Фадден и Дж. Хэкман раскрыли феномены экономической 

нерациональности человека. Эти феномены доказывают необходимость проведения целенаправленной работы с 

персоналом по обучению его методам и формам сохранения ресурсов, а также моделям соответствующего 

поведения. 

Такое обучение может осуществляться по нескольким направлениям. 

Первое направление - формализация требований предприятия к поведению сотрудников. Для этого 

необходимо разработать нормативные акты (Положения) по поведению персонала, которое сохраняет ресурсы 

предприятия. Например: «Положение по организации работы по сбережению ресурсов предприятия»; 

«Положение о стимулирующих надбавках за сохранение ресурсов предприятия», «Политика предприятия в 

области ресурсосбережения». 

Второе направление отражено в позиции И.А. Лященко, согласно которой модели ресурсосбережения 

эффективны в тех случаях, когда они становятся элементом общей культуры поведения личности и культуры 

профессиональной деятельности специалиста. Это означает, что проблема ресурсосберегающего поведения 

персонала связана с формированием экономической культуры у сотрудников, воспитание бережливости как 

нравственной черты. 

Формирование экономической культуры предполагает трансформацию системы ценностей у 

сотрудников посредством объяснения значимости бережливого и грамотного использования ресурсов 

компании.Для выявления путей формирования ресурсосберегающего поведения персонала необходимо 

изучение внешних и внутренних факторов, способствующих данному процессу. 

К внутренним факторам мы относим: потребности, ценностные ориентации и мотивы. 

Главной побудительной силой человека, группы, общества является потребность, под которой 

понимается объективно обусловленный запрос личности в необходимых для существования благах и 

деятельности по их приобретению.  Потребности активизируют человека, следовательно, основная задача, 

стоящая перед менеджментом, - сформировать у сотрудников осознанную потребность в экономном, 

бережливом использовании ресурсов организации. 

К внешним факторам справедливо будет отнести стимулирование и контроль. 

Стимулирование - это всегда внешнее побудительное воздействие на работников посредством изменения 

условий жизнедеятельности, что обусловливает появление интереса и новой потребности. 

Контроль за бережливым отношением к ресурсам предприятия может осуществляться в соответствии с 

известными принципами и формами контроля. Однако оценка требуемого поведения может осуществляться 

при наличии четких критериев. К таким критериям мы предлагаем отнести: 

 организацию рабочего места; 

 соблюдение чистоты как на рабочем месте, так и на территории предприятия; 

 аккуратность при выполнении должностных обязанностей; 

 наличие правил поведения и их стандартизация; 

 соблюдение трудовой дисциплины. 
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Сочетание внешних и внутренних факторов управления ресурсосберегающим поведением персонала 

позволит сделать этот процесс более эффективным. 

Проблема типологии ресурсосберегающего поведения персонала разработана недостаточно. В этой связи 

есть несколько вариантов её создания: 

во-первых, возможна дифференциация по нормативности, продуктивности, полноте, освоенности 

поведения; по характеру объекта, на который воздействует субъект поведения - энергосбережение, 

теплосбережение и т.д., а также по степени свободы - необходимое и свободное; 

во-вторых, возможно построение типологии ресурсосберегающего поведения на основе типизации 

трудового поведения, как сделали А.А. Ручка и Н.А. Сакада. Исследователи предлагают персонал 

рассматривать сквозь призму 4-х типов поведения: 

а) инициативный тип - систематически перевыполняет нормы ресурсосбережения, рационализатор, 

всегда консультирует коллег по режимам экономии и эффективности использованья ресурсов, стремится к 

сотрудничеству; 

б) исполнительный тип - всегда выполняет нормы, излишней траты ресурсов почти не допускает, но 

недостаточно инициативен в плане ресурсосбережения; 

в) пассивный тип - в целом выполняет требуемые стандарты ресурсосбережения, но постоянно 

нуждается в подталкивании, иногда нарушает нормы, ко всему новому относится безразлично; 

г) отклоняющийся тип - иногда не выполняет нормы ресурсосбережения, нуждается в постоянном 

контроле; 

в-третьих, возможна оценка ресурсосберегающего поведения на основе типизации постоянства  

соблюдения норм и правил бережливого отношения к ресурсам предприятия и реакции на требуемое 

поведение со стороны других сотрудников предприятия: 

 образцовый тип - постоянно демонстрирует ресурсосберегающее поведение, показывая пример для 

коллег, следит за соблюдением норм и правил ресурсосбережения со стороны сотрудников предприятия; 

 устойчивый тип - всегда демонстрирует бережное отношение к ресурсам, но к поведению сотрудников 
предприятия, как правило, показывает безразличное отношение; 

 ситуативный тип - демонстрирует требуемое поведение в зависимости от складывающейся ситуации, к 
соблюдению сотрудниками предприятия норм и правил ресурсосбережения относится заинтересованно только 

в случае контроля или получения личной выгоды (в основном экономической); 

 дезадаптивный тип - игнорирует возможности бережного отношения к ресурсам предприятия, при 

выполнении работ нерационально расходует материалы, не проявляет интереса к последствиям возможных 

потерь. 

Эффективное управление ресурсосберегающим поведением персонала предполагает наличие 

соответствующих методов: административно-правовые, экономические и социально-психологические. 

К административно-правовым методам относятся: 1) нормативные документы, как государственного 

уровня, так и уровня предприятия. Различные «Положения», которые разрабатываются в соответствии со 

спецификой предприятия; 2) организация служб или отделов, обеспечивающих контроль за выполнением 

требований по ресурсосбережению; 3) информационное обеспечение процессов сохранения и бережного 

использования ресурсов предприятия. 

К экономическим методам относятся: 1) наличие технических регламентов; 2) система поощрений за 

бережливое отношение к ресурсам предприятия; 3) система ограничений за несоблюдение норм расходов 

ресурсов. 

К социально-психологическим методам относятся: 1) соревнования по ресурсосбережению; 2) конкурсы-

смотры; 3) публичное признание заслуг лучших работников; 4) публичное осуждение несоблюдения норм и 

правил по сбережению ресурсов предприятия. 

Вопрос об эффективности применения методов рассмотрен в исследовании Р.Х. Исмагилова, который 

отметил их достоинства и недостатки. Ученый обосновывает необходимость применения методов управления 

комплексно. Сознательно-осознанное отношение каждого сотрудника к материальным ресурсам предприятия в 

сочетании с социальным одобрением и экономическим поощрением позволяют предприятию достигать 

поставленных целей стратегического развития. При этом методы во многом обусловлены существующей 

организационной культурой и стилем управления, и для каждого предприятия будет свое рода «уникальное» 

соотношение между административными, экономическими и социально-психологическими методами 

управления. 

Так же хотелось отметить, что в значительном числе случаев успех или неудача в работе предприятия 

зависит от личности руководителя, его информированности, наработанных производственных связей. Личность 

руководителя служит гарантом выполнения согласованных действий − начиная от производства и завершая 

продажами продукции. В ряде случаев, в число трудовых факторов объема производства и реализации 

продукции входит наличие на предприятии тех или иных специалистов с уникальными навыками или 

технологиями, то есть трудовые факторы представлены индивидуализированными характеристиками, 

отражающими качественные показатели персонала. 

Подводя итог, следует еще раз подчеркнуть важность и актуальность управления ресурсосберегающим 

поведением персонала, которое необходимо осуществлять с помощью интеграции всех методов 

управленческого воздействия на поведение сотрудников. 
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“ЗЕЛЕНЫЕ” ИНВЕСТИЦИИ КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ НОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

МОДЕЛИ 

 

В настоящее время стала актуальной так называемая “зеленая” экономика. Она получила достаточно 

широкое распространение на экономических форумах, экономисты и политики все больше обсуждают данную 

тему. Согласно докладу ЮНЕП, “зеленую” экономику можно определить как экономику, которая способствует 

повышению благосостояния людей и обеспечивает социальную стабильность и справедливость в обществе, при 

этом существенно снижая риски для окружающей природной среды. 

Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) создана в 1972 году. Ее 

назначение состоит в обеспечении руководства и поощрении партнерства в области бережного отношения к 

окружающей среде путем создания возможностей для улучшения качества жизни государств и народов без 

ущерба для будущих поколений. Являясь главным органом Организации Объединенных Наций в области 

окружающей среды, ЮНЕП разрабатывает глобальную экологическую программу, содействует реализации 

природоохранной составляющей устойчивого развития в рамках системы ООН, неуклонно выступает в защиту 

природной среды земного шара [1]. Другими словами, “зеленая” экономика — это экономика с наиболее 

низкими выбросами углеродных соединений, которая эффективно использует ресурсы и отвечает интересам 

всего общества в целом.  

В экономике данного вида рост занятости и доходов обеспечивается не только государственными, но и 

частными инвестициями, направленными на повышение эффективности использования ресурсов и энергии. 

Важно отметить тот фак, что эти инвестиции необходимо стимулировать и поддерживать с помощью целевых 

государственных расходов, а также реформ в области изменения регулирования и политики. Такой путь 

развития должен не только сохранять, увеличивать, но и, восстанавливать природный капитал как важнейший 

экономический актив и источник общественных благ, особенно для беднейших слоев населения, уровень 

дохода и защищенность которых напрямую зависят от природы.  

Важно понимать, что концепция “зеленой” экономики не заменяет собой концепцию устойчивого 

развития. Однако, все больше экономистов разделяют мнение о том, что достижение устойчивости почти 

полностью зависит от создания правильной экономики и ее функционирования. Устойчивость остается 

важнейшей долгосрочной целью, но для ее достижения мы должны сделать нашу экономику “зеленой”. Надо 

сказать, что переход к “зеленой” экономике хоть и требует значительных средств, привлечь эти средства 

поможет не только хорошо продуманная государственная политика, но и всевозможные инновационные 

механизмы финансирования, среди которых можно выделить и представителей частного бизнеса.  

В настоящий момент невозможно дать полную оценку объема финансовых ресурсов, необходимого для 

перевода всей мировой экономики на “зеленые рельсы”, но эти суммы, безусловно, значительны. 

В качестве примеров использования “зеленых” инвестиций можно привести следующие: по расчетам 

Всемирного экономического форума и организации “BloombergNew Energy Finance”, инвестиции в “чистую” 

энергетику необходимо к 2020 году увеличить до 500 млрд. долл. в год, чтобы глобальное потепление было 

ограничено двумя градусами Цельсия. По оценкам HSBC, для перевода энергетики на технологии с низким 

уровнем выбросов углерода в 2010—2020 гг. придется инвестировать 10 триллионов долл. Инвестиции в 

технологию использования возобновляемых источников — солнечной, ветровой энергии, биотоплива, 

биомассы и геотермального тепла — значительно возросли за последнее десятилетие, причем большая часть 

этого роста имела место после 2004 года. В период между 2000 и 2010 годами “зеленые” инвестиции в 

технологии использования возобновляемых источников возросли с 7 млрд долларов в год до 154 млрд. 

Это увеличение связано с рядом факторов, включая мировой экономический рост, повышение цен на 

ископаемые виды топлива, технический прогресс, политическую поддержку, а также увеличение спроса со 

стороны граждан на чистоту окружающей среды. Также снизились затраты на принятие экологически чистых 

технологий за счет эффекта масштаба, технологического прогресса и низких процентных ставок. Необходимо 

упомянуть период, когда “зеленые” инвестиции в технологии использования возобновляемых источников 

энергии временно сократились во время глобального экономического спада в 2009 году ввиду менее 
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благоприятных финансовых условий и неопределенности в отношении будущего спроса на экологически 

чистую энергию по мере снижения цен на ископаемое топливо.  

 
Рисунок 1 – Инвестиции по странам и секторам, 2010 г. (в $ млрд.) [3]. 

 

“Зеленые” инвестиции в технологии использования возобновляемых источников энергии в настоящее 

время стали глобальным явлением. Они устойчиво росли во всех основных регионах вплоть до начала 

экономического кризиса. С 2004 по 2010 год Европа и Северная Америка увеличили свои инвестиции в четыре 

раза, тогда как Азия и Океания увеличили “зеленые” инвестиции в технологии использования возобновляемых 

источников энергии в десять раз. В настоящее время крупнейшими рынками являются Северная Америка, 

Европа и Азия, но региональная структура в последние годы сильно изменилась. Лидером по расходам стала 

Азия, сменив Европу, что в значительной степени отражает различия в экономических показателях. Доля 

Европы и Северной Америки в мировых “зеленых” инвестициях снизилась с 68 % в 2004 году до 46 % в 2010 

году, тогда как доля Азии и Океании возросла с 28 % до 42 %.  

Можно выделить ряд основных факторов, влияющих на «зеленые» инвестиции: более высокий уровень 

ВВП, как правило, стимулирует инвестиции в экологически чистые технологии [2]. Экономическая активность 

повышает спрос на энергоресурсы и инвестиции в энергетическом секторе. Кроме того, на более высоких 

уровнях развития структурные сдвиги в направлении информационно насыщенной промышленности и услуг, 

международное перемещение обрабатывающей промышленности, повышение экологической осведомленности 

и более строгое соблюдение нормативов охраны окружающей среды приводят к росту экологических затрат и 

постепенному замедлению темпов нанесения ущерба окружающей среде. Дополнительный рост ВВП на один 

процентный пункт должен ускорять рост «зеленых» инвестиций примерно на четыре процентных пункта в 

долгосрочной перспективе, при прочих равных условиях. Цены на нефть также оказывают положительное 

влияние на “зеленые” инвестиции. Действительно, высокие цены на топливо повышают доходность “зеленых” 

инвестиций за счет снижения стоимости электроэнергии, производимой на основе возобновляемых источников 

энергии, по сравнению с ее производством на основе сжигания ископаемого топлива. 

Говоря о социальном значении таких инвестиций, нужно заметить, что переход к “зеленой” экономике 

— важнейшее условие снижения бедности. Хроническая бедность является самым заметным проявлением 

социальной несправедливости, обусловленное неравным доступом к образованию и медицинскому 

обслуживанию, неравными возможностями предоставления кредита и получения доходов. Ключевая 

особенность «зеленой» экономики заключается в том, что она создает различные возможности для 

экономического развития и снижения бедности, не ликвидируя и не разрушая при этом природные активы 

страны. Это особенно необходимо в странах с низкими доходами, где экосистемные товары и услуги — важный 

источник средств к существованию в бедных сельских общинах, где экосистемы и экосистемные услуги служат 

защитой от стихийных бедствий и экономических потрясений. 

Подводя итог, необходимо подчеркнуть тот факт, что переход к “зеленой” экономике поможет 

обеспечить устойчивое развитие и искоренение бедности в очень крупных масштабах. Для преувеличения и 

совершенствования природного капитала, такого как водные ресурсы, рыбные запасы, леса, особенно важного 

для беднейшего сельского населения неразвитых стран, необходимо вложение и перераспределение не только 

государственных, но и частных инвестиций, которого вполне можно добиться соответствующими 

политическими и экономическими реформами, а также созданием необходимых благоприятных условий и 

принятием мер, которые будут способствовать полноценному развитию общества и его благосостоянию, не 

причиняя вред окружающей среде. Эти «зеленые» инвестиции должны обеспечить развитие новых технологий 

и секторов, которые в будущем станут основными “двигателями” экономического роста и развития. К их числу 

относят инновационные технологии в области производства энергии из возобновляемых источников, энерго- и 

ресурсоэкономичные здания и оборудование, новейшие транспортные системы с низким уровнем выбросов 

углерода. Также необходимы сопутствующие инвестиции в человеческий капитал, в том числе, которые 

призваны позволить населению приобрести определенные знания, технические умения и управленческие 

навыки, необходимые для “зеленой” экономики. Таким образом, “зеленые” инвестиции играют колоссальную 

роль  как в социально-экономическом развитии каждой отдельной страны, так и в мировой экономике. Но тем 
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не менее, переход к зеленой экономике далеко не всем странам подходит, так как экономика достаточно 

большого количества стран в той или иной степени является сырьевой, то есть зависит от промышленности. 
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О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ ВНЕДРЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОГО ПИТАНИЯ 

 

«Хорошая пища являет собой самое лучшее лекарство», - так гласит пословица, которую экологически 

продвинутое население взяло за кредо. Многие из нас хотят быть здоровыми, мечтают иметь идеальную кожу, 

красивые, блестящие и здоровые волосы, крепкие ногти, белые зубы и другое, чем так приятно гордиться. При 

этом, безусловно, хотели и могли бы поддерживать свое здоровье на высоком уровне, заботясь о своем 

организме. Но, к сожалению, одного желания недостаточно, необходимы  еще и определенные условия, иногда 

от нас независящие. Одним из них является  обеспечение людей неограниченным и свободным доступом к 

натуральной, полезной еде.  

Натуральное чистое экологическое питание сберегает и укрепляет здоровье человека, повышает 

качество его жизни. Энергия, бодрость, оптимизм, которые присущи почитателям здоровой пищи, склонили к 

таким продуктам множество людей во всем мире. 

Экологически чистая еда – это еда, которая состоит исключительно из натуральных, лишенных 

разнообразных химикатов и пестицидов продуктов питания, выращенных в экологически чистых условиях. К 

великому сожалению, наша окружающая среда не позволяет выращивать овощи и фрукты в чистой от 

загрязнения земле и воздухе. К примеру, одной из причин тотального загрязнения грунта, воды, атмосферы 

стали кислотные дожди. Они влияют на рост и наличие полезных витаминов в растениях, овощах, фруктах, 

которые портятся от влияния разъедающих веществ кислотных дождей.  

Понятия экологически чистой еды никак несовместимо с наличием в ней различной химии, отравляющей 

не только наш организм, но и окружающую среду. Пестициды (так полюбившиеся некоторым производителям), 

имеют огромное негативное влияние на грунт, в который они добавляются и  весь собранный урожай не будет 

иметь натуральные витамины. 

Экологическая еда ассоциируется не только с имеющимися в ней полезными витаминами и минералами, 

но еще и подразумевает то, что ее изготовление или выращивание никаким образом, даже косвенным, не вредит 

окружающей среде. Выращивание таких продуктов достаточно затратное и дорогостоящая процедура, поэтому 

найти рынок сбыта для таких производителей будет весьма затруднительно. Ведь экологически чистой можно 

назвать ту еду, которая обладает витаминами, данными ей природой, еду, выращивание которой не имеет 

отрицательного воздействие на окружающую среду.  

В наших условиях, более экологически чистой можно назвать еду, выращенную на личных 

приусадебных участках и, отчасти, в сельской местности у небольших фермерских (крестьянских) хозяйствах. 

Предполагается, что земля там достаточно чистая, не загрязненная различными веществами, выбрасываемыми 

в воду и грунт крупными предприятиями. На такой земле вырастут  отличные и полезные продукты. 

Единственным недостатком есть малая площадь земель подобного качества.  

Применение органических продуктов, которые и составляют экологическое питание,  очень важная 

составная здорового жизненного образа. Они содержат на 50% больше витаминов, минералов и иных 

благотворных веществ, требуемых для отменного самочувствия и здоровья. 

Ресурсосбережение и инновации в экономике имеют огромное значение для нашей страны, об этом 

Президент страны Н. А. Назарбаев отметил на XII съезде НДП «Нур Отан», и в  частности о необходимости 

внедрения наукоемкой технологии и модернизации аграрного сектора. Президент страны подчеркнул, что  

необходимо выпускать конкурентоспособную продукцию, в том числе и на экспорт, что существенно повлияет 

на экономику страны. Безусловно, государственная политика в области Продовольственной безопасности, и, в 

особенности, производства экологически чистых продуктов питания будет сопровождаться определенными 

мерами поддержки аграрного сектора страны. 

Потенциал Казахстана позволяет соответствовать международным стандартам и быть 

конкурентоспособной на мировом рынке экологически чистых продуктов, в том числе по следующим 

причинам: 

 отдельные казахстанские культуры слабо культивируются на Западе или не выращиваются вовсе, а 

некоторые отечественные - к примеру, дикорастущие ягоды, грибы,  лекарственные растения - просто не имеют 

мировых аналогов. По оценкам экспертов, развитие казахстанской индустрии экологически чистого сельского 
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хозяйства перспективно в таких направлениях, как экологическое растениеводство, семеноводство, 

производство технических культур и рынок дикоросов. 

 более жесткие, чем на Западе, государственные стандарты для обычных казахстанских продуктов. 

Количество минеральных и органических удобрений, используемых в нашей стране, в десятки раз меньше, чем 

во многих развитых странах. В Республике Казахстан используется гораздо меньше средств химической 

защиты от различных вредителей и болезней на полях. В данном случае этот факт приобретает положительное 

значение: в отечественных продуктах питания гораздо меньше химии, нежели в импортных, что делает их 

более желанными как на внутреннем казахстанском рынке, так и на международном. 

 огромные запасы земель в Казахстане: внедрение экологических систем нужно осуществлять на 

огромных площадях, согласуется с большим количеством мелких собственников. 

К примеру, Комитетом  по аграрно-продовольственной политике был проведен опрос 332 казахстанских 

сельхозпредприятий. В результате опроса было выявлено: 

 1% хозяйств никогда не применяли химических пестицидов и минеральных удобрений; 
 53% хозяйств пытались внедрять экологически чистые технологии; 
 62% хозяйств считают, что в Казахстане нет рынка сбыта для экологически чистых продуктов; 
 72% хозяйств считают, что они уже используют экологические чистые технологии; 
 89% производителей считают, что им потребуется сертификация для производства экологически 

чистой продукции; 

 61% производителей считают, что затраты на производство снизятся при использовании 

экологического метода; 

 36% респондентов считают, что экологически чистое производство обеспечивает быстрое получение 
прибыли; 

 50% опрошенных считают, что готовы начать экологически чистое производство. 
Основной  «опытной площадкой» для формирования казахстанского рынка Экологически чистых 

продуктов могла бы стать Астана. Это связано в первую очередь со следующими обстоятельствами: 

 более высокий, по сравнению с другими регионами, уровень жизни в столице, что обеспечивает 

большую платежеспособность населения и, соответственно, лояльность покупателей к более дорогим 

продуктам; 

 высокая конкуренция на столичном рынке, вследствие которой производителям приходится искать 

новые конкурентные преимущества; 

 использование многими производителями Астаны в качестве экспериментальной площадки для своих 

новых продуктов и технологий; 

 более высокая культура потребления и уровень экологического сознания населения; 

 популяризация здорового образа жизни среди населения; 

 сложная экологическая ситуация в городе, что увеличивает озабоченность граждан экологическими 

проблемами. 

С 2010 года в Астане, в супермаркетах введена система добровольной экологической маркировки 

продуктов питания. Знак представляет собой эмблему с зеленым березовым листом, падающей на него голубой 

каплей и надписью «Казахстанский экологический продукт». 

На текущий момент можно говорить о том, что казахстанский рынок экологически чистых продуктов в 

Казахстане набирает обороты. Правительство начало уделять внимание этому рынку. Внедрение эко 

маркировки, разработка закона о производстве, переработке, транспортировке, хранении и реализации 

экологически чистых продуктов, открытие первых специализированных магазинов - все это свидетельствует о 

большом будущем индустрии экологически чистых продуктов в Казахстане. 

На сегодня в реестре экологически чистых производителей Казахстана состоит 74 компании. Это 

молочники, птицеводы, производители воды, хлеба. Промышленные товары тоже есть, в том числе сухие 

смеси, сантехника и так далее. В принципе реестр существует уже 6-ый год, и на сегодня, это конечно, очень 

малый показатель, потому что войти в состав реестра экологически чистых производителей очень сложно. В 

Республике Казахстан «масса» предприятий, которые не соответствуют санитарным и экологическим нормам, а 

потому и не претендуют на получение сертификата. Для получения сертификата, который выдается на год, 

необходимо провести соответствующую экспертизу товара. 

Сертификация и выпуск экологически чистой продукции актуален ещё и в предверии проведения 

ЭКСПО -2017. Конкурентное преимущество Казахстана  может быть обеспечено за счет поставок экологически 

чистого мяса и зерна, а также другой продукции растениеводства на рынки соседних государств. Однако, как 

показывает сравнение с зарубежной практикой, в Казахстане реально отсутствует функционирующий рынок 

экологически чистой пищевой продукции, качество которой подтверждалось бы доказательной базой и 

наличием знака соответствия. 

Для того, чтобы еда стала чистой и экологической, я считаю что  необходимо  развивать современные 

ресурсосберегающие  проекты, касающиеся экологических проблем внедрять в действие правила здорового 

питания, обеспечивать материальной и технической базой новые перспективные предприятия-производители 

экологической продукции Как мне кажется, самый веский довод в пользу здорового питания: собственное 

здоровье и здоровье самых близких людей важнее и дороже всего на свете. Только здоровый человек способен 
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жить полноценной жизнью и радоваться всем ее проявлениям. Вдумчивое отношение к своему рациону 

питания и осмысленный выбор здоровых и полезных продуктов — залог здоровья и хорошего самочувствия 
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«ЗЕЛЕНАЯ» ЭКОНОМИКА В РОССИИ: ПРОБЛЕМЫ ИНВЕСТИРОВАНИЯ 

 

Изменение климата является одной из самых актуальных проблем, стоящих перед планетой. Оно влечет 

за собой не только экологические, но и важные экономические последствия ввиду далеко идущего воздействия 

растущих температур, повышения уровня моря и экстремальных погодных условий на производство и 

производительность.  

В Программе ООН по окружающей среде (UNEP) дается следующее определение понятию «зеленая» 

экономика: это экономика, которая повышает благосостояние людей и обеспечивает социальную 

справедливость и, при этом, существенно снижает риски для окружающей среды. Простыми словами «зеленая» 

экономика — это экономика с низкими выбросами углеродных соединений, эффективно использующая 

ресурсы и отвечающая интересам всего общества. В «зеленой» экономике рост доходов и занятости 

обеспечивается государственными и частными инвестициями, уменьшающими выбросы углерода и 

загрязнение, повышающими эффективность использования энергии и ресурсов и предотвращающими утрату 

биоразнообразия и экосистемных услуг. Как система, она направлена на рост благосостояния общества и 

социальных гарантий и одновременное уменьшение экологических рисков и дефицитов. Таким образом, 

согласно UNEP, это отрасли, которые создают и увеличивают природный капитал и уменьшают экологические 

угрозы и риски.  

Инвесторов в «зеленую» энергию можно условно разделить на две группы, с очень разными стратегиями 

вложений. Первая группа – это в основном инфраструктурные фонды, покупающие уже построенные проекты, 

например, солнечные станции и ветропарки. Они заинтересованы в стабильном годовом доходе. Примером 

таких «зеленых» инвесторов могут служить частные и государственные пенсионные фонды. Вторая группа 

вкладчиков — это венчурные фонды, инвестирующие в компании, разрабатывающие новые энергетические 

технологии. Эти инвестиции более рискованные, в силу того, что фонды покупают доли в технологических 

компаниях, надеясь продать их через несколько лет и заработать на росте. 

В 2010 году исследование фонда Pew Charitable Trusts показало, что мировые инвестиции в 

альтернативную энергетику выросли на 30% и составили $243 млрд. На первое место по инвестициям в 

«зеленую» энергетику вышел Китай с $54,5 млрд, из которых $45 млрд пришлись на энергию ветра. [2.] 

 
 

В России «зеленая» экономика только набирает обороты. По общемировым меркам наши усилия в этой 

области сравнимы с каплей в море. По мнению Кирюшина П. А., директора по развитию Центра биоэкономики 

и эко-инноваций экономического факультета МГУ, для развития «зеленой» экономики нужна эко-мыслящая 

элита. На Слушании в рамках работы Комиссии по науке инновациям Общественной палаты РФ(ОПРФ) 

и Комиссии по экологии и устойчивому развитию Российской Ассоциации содействия науке(РАСН) он 

предложил весьма интересный способ решения проблемы развития «зеленой» экономики в России: «Решением 

может быть создание так называемых «зеленых» университетов. За рубежом очень развита концепция green 

campus, когда вы реализуете эти «зеленые» проекты на базе университетов. Кроме того, для развития всех 

этих «зеленых» технологий может быть эффективно создание кластеров вокруг университетов. Например, 

сейчас в МГУ создается проект «Научно-технологическая долина». На базе решений, созданных на биофаке с 

подключением экономического факультета, подключением каких-то внешних компаний, можно создавать 
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проекты, и развивать их дальше. Студенты будут видеть, что это работает. Технологии будут реализовываться, 

апробироваться на базе вузов. Возможно их дальнейшее тиражирование». [1.] 

Особенность российской экономики – это разнообразие ее регионов, которые имеют различия по 

социально-экономическим, природно-климатическим и прочим параметрам.  

Особое внимание российских инвесторов привлекла возобновляемая энергетика. В сектор в 2014 году 

было привлечено $310 млрд — на 16% больше, чем годом ранее. Благодаря этому в 2015 году «зеленые» 

мощности достигнут 737 ГВт, что позволит им занять 23–24% в мировом энергобалансе, прогнозирует 

Международное энергетическое агентство (МЭА). До этого инвестирование в ВИЭ не было интересно 

бизнесменам, потому что стоимость «зеленого» киловатта оказалась достаточно высокой и продавать его 

одновременно с более дешевыми продуктами не выгодно. Тогда государство придумало конкурс «Совет 

рынка», где должны отбираться проекты, инвесторы которых получат гарантированный возврат вложенных 

средств: при соблюдении всех условий можно получить возврат капитала в течение 15 лет с базовой 

доходностью 14% годовых. Однако это еще больше осложнило задачу для бизнесменов, ведь заводов по 

производству основных компонентов ВЭС в стране нет. Необходимы перспективные инвестиционные решения, 

которые позволили бы говорить об освоения производства всех компонентов ветрогенератора, то есть о 100-

процентной локализации в будущем. Если говорить о солнечной энергии, то здесь перспективы более светлые. 

В ближайшие годы будет построен почти 1 ГВт мощностей СЭС, строится компонентная база, которая 

позволит соблюсти требования по локализации. В Республике Башкортостан, к примеру, в прошлом году дали 

старт строительству солнечной электростанции (СЭС) мощностью 10 МВт. Для выработки требуемой 

электрической мощности на СЭС будет установлено 40960 фотоэлектрических модулей. Отпуск 

электроэнергии в год составит 12680 МВт.ч.  

Первая солнечная электростанция была запущена в тестовом режиме осенью 2014 года. Кош-Агачская 

СЭС в Республике Алтай будет выдавать в сеть до 10 МВт мощности. В перспективе, до 2019 года на Алтае 

должны начать работать еще четыре подобные электростанции. 

Суммарные инвестиции в одобренные на данный момент «солнечные» проекты в России составят 140 

млрд рублей. Как говорится в отчете Bloomberg New Energy Finance, солнечная энергетика привлекла в 

минувшем году практически половину всех «зеленых» инвестиций. Вложения в ветровую энергетику составили 

немногим меньше $100 млрд, а в целом в ВИЭ в мире в 2014 году было вложено $310 млрд — на 16% больше, 

чем годом ранее. 

Параллельно с крупными проектами государственного масштаба и значения в солнечной энергетике 

сегодня активно развиваются небольшие проекты, предназначенные для локального снабжения потребителей: 

автономные гибридные энергоустановки, комбинирующие солнечные электростанции с дизельными 

генераторами и предназначенные для энергоснабжения удаленных и изолированных территорий. Выработка 

части потребляемой электроэнергии от солнечных модулей позволяет значительно экономить дорогостоящее 

дизельное топливо, в результате подобные установки окупаются всего за несколько лет. Несмотря на 

экономические трудности, Россия будет продолжать развиваться в данном секторе. Показательным примером 

является Якутия. В регионе, где расположен «полюс холода» северного полушария — Оймякон, где слой 

вечной мерзлоты уходит вглубь до 200 м, а среднегодовая температура — ниже нуля, уже работает около пяти 

небольших солнечных электростанций. 

Что касается мирового рынка, то крупнейшим инвестором остается Китай — $89,5 млрд в 2014 году. Эта 

страна сегодня является лидером по количеству ветроэлектростанций — более 90 ГВт, а по мощности СЭС 

занимает второе место после Германии. Инвестиции в ВИЭ в Европе второй год подряд держатся на уровне $66 

млрд, также много в ВИЭ вкладывают в США — $51,8 млрд и Японии $41,3 млрд (по данным Bloomberg за 

2014 год). 

В целом в мире, по прогнозам Международного энергетического агентства, мощности возобновляемой 

энергетики в 2015 году достигнут 737 ГВт, что позволит им занять 23–24% в мировом энергобалансе. Львиная 

доля достанется ветропаркам, мощность которых перевалит за 400 ГВт. Россия совместно с Китаем уже 

прорабатывают возможности крупномасштабных проектов в этой области, которые не имеют аналогов. 

Чтобы дать дорогу и более мелким проектам по внедрению ВИЭ, правительство РФ приняло 

постановление «о мерах поддержки возобновляемых источников на розничных рынках электроэнергии». 

Причем в этом постановлении к ВИЭ отнесены не только классические станции — СЭС, ВЭС и малые ГЭС, но 

и объекты, использующие энергию биогаза, биомассы и свалочного газа. Ожидается, что в перечень ВИЭ 

вскоре будет включен и торф. В постановлении указано, что электросетевые компании будут обязаны покупать 

«зеленую» электроэнергию от квалифицированных электростанций по тарифам, устанавливаемым 

государством. Размер тарифа будет таким, чтобы гарантировать инвестору возврат инвестиций в течение 15 лет 

с доходностью 12–14%. 

Все вышесказанное говорит о том, что развитие «зеленой экономики» практически невозможно без 

поддержки государства. Многие европейские страны также ищут способы привлечения внимания населения к 

зеленым инвестициям. Так, например, Министерство экологии Франции приняло решение компенсировать 

жителям Франции переход с обычных топливных автомобилей возрастом тринадцать и более лет, на более 

экологичные варианты. Если новый автомобиль лишь соответствует спецификациям Euro 6, то есть количество 

выбросов CO2 не превышает 110 г/км, то владельцу будет компенсировано лишь €500.При переходе на гибрид 

компенсация увеличивается до €6 500, а при выборе электрокара – до €10 000. Решение министерства экологии 
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Франции связано с тем, что относительно старые автомобили являются причиной непропорционально большой 

доли выбросов CO2 в атмосферу. Поэтому жителей страны решено стимулировать к переходу на более 

дружелюбные к окружающей среде транспортные средства. 

В Финляндии строится экопромышленный парк, где в 2017 году откроется сразу три крупных завода в 

сфере биоэнергетики. Компания Ecolan Oy уже строит здесь пиролизный завод, на котором пластиковые, 

резиновые и бытовые отходы будут перерабатываться в биотопливо. Также компания построит завод по 

переработке золы. Главной продукцией предприятия станет удобрение для лесной промышленности. Также в 

2017 году должен начать работу завод по производству биогаза из отходов, возведением которого занимается 

Управление по вывозу бытового мусора региона Пирканма. На этом же заводе будут обрабатываться и осадки 

сточных вод, которые поступят с соседнего предприятия — новых очистных сооружений города Нокиа. 

Экопромышленный парк занимает площадь в 850 га. Первые компании, начинающие обустраиваться здесь, 

намерены в течение 2016 — 2019 годов инвестировать 50 млн. евро в развитие своей деятельности в парке. 

В последние годы крупнейшие мировые концерны все чаще заявляют о переходе к электроснабжению 

своих предприятий и офисов от возобновляемых источников и стремлении стать экологически чистыми 

компаниями. 

Microsoft с 2013 года нацелена на достижение нулевого уровня эмиссии углерода и декларирует 

реализацию данной задачи как одно из важнейших направлений развития. Совсем недавно Micrsoft подписала 

два соглашения о покупке в течение двадцати лет электроэнергии, вырабатываемой ветропарками мощностью 

175 МВт в штате Иллинойс (Pilot Hill Wind) и 110 МВт в штате Техас (Keechi Wind). Кроме того, осенью 2015 

года прежний руководитель компании Билл Гейтс объявил о планах вложить около 2 миллиардов долларов в 

течение ближайших пяти лет в развитие возобновляемых энергетических технологий.  

Sony еще в 2008 году заявила, что «стремится обеспечить более экологически чистые продукты и услуги 

для своих клиентов». В том же году компания поставила цель сократить свои выбросы CO2 на 92 тысячи тонн 

путем использования возобновляемых источников энергии. Sony стремится уменьшить годовое потребление 

энергии на 30% к 2020 году, что позволит обеспечить снижение выбросов CO2 на 300 тысяч тонн. Например, 

австрийский завод компании уже сегодня использует для своих нужд на 100% возобновляемые источники 

энергии, а в Японии компания с 2012 года является крупнейшим потребителем «зеленого» электричества.  

Google в 2007 году установила цель по достижению полного «углеродного нейтралитета» и 

инвестировала более 2 миллиардов долларов в возобновляемую энергетику. Из этой суммы 300 миллионов 

потрачено на установку 25 тысяч солнечных электростанций на крышах зданий компании. Google 

устанавливает в собственных корпоративных кампусах когенерационные установки, которые используют 

бытовые отходы для выработки тепловой и электрической энергии. Кроме того, компания недавно 

инвестировала 76 миллионов долларов в ветропарк в штате Оклахома и направила 145 миллионов долларов на 

финансирование солнечной электростанции в штате Калифорния, что позволит создать более 650 рабочих мест. 

IKEA тоже ставит амбициозные цели по переходу на потребление энергии до 100% от возобновляемых 

источников к 2020 году. К концу 2015 года компания реализовала данный план примерно на 70%. Сегодня 

мебельный концерн владеет собственными ветропарками в США, Великобритании, Германии, Дании, Канаде, 

Франции, Ирландии, Польше и Швеции. 

В своем отчете об устойчивом развитии за 2014 год IKEA объявила, что установит 550 тысяч солнечных 

панелей на 120 своих магазинах и складах по всему миру. При этом IKEA активно переводит свои магазины и 

склады на энергосберегающие технологии. Так, к примеру, практически все освещение уже осуществляется при 

помощи светодиодных ламп. 

Walmart, крупнейшая в мире компания по объему выручки, уже 32% своего потребления обеспечивает 

при помощи возобновляемого сектора. Для этого торговым концерном реализовано 335 проектов во всем мире, 

включая развитие ветропарков, заключение долгосрочных соглашений о покупке «зеленой» электроэнергии и 

др. [3.] 

Перечень компаний и предприятий, проявляющих интерес к возобновляющему энергетическому 

сектору, не исчерпывается упомянутыми крупнейшими концернами. Представители среднего и малого бизнеса 

во всем мире все чаще вкладывают средства в «зеленую» энергетику. 

Возобновляемые источники энергии не могут развиваться без поддержки, как со стороны частных 

инвесторов, так и со стороны государства. По данным экспертов, на конец 2013 года 127 стран в мире уже 

разработали различные программы по развитию возобновляемых источников энергии. Теперь в числе этих 

стран Россия. 

Таким образом, развивать «зеленую» экономику в России необходимо, так как за ней будущее. Однако 

заниматься этим в условиях непростой экономической ситуации, сложившейся в данный период времени, 

весьма не прибыльно. Более рациональным было бы вкладывать деньги в стратегически важные отрасли 

экономики. Возможность развития данного сектора можно получить за счет привлечения иностранных 

инвестиций. Поддержка государства играет не мало важную роль. Программы, направленные на внедрение 

инновационных технологий в развитие альтернативных источников энергии заметно влияют на рост интереса 

бизнесменов к инвестированию. Однако мы не достигли еще такого уровня, когда производство экологически 

чистой энергии будет сравнимо с обычной не только по качеству, но и по себестоимости. Именно тогда можно 

говорить о конкурентоспособности «зеленого» сектора на рынке.  
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ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО КАЗАХСКОГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ 

 

Батталова П.А. №92 гимназия Бастауыш сынып мұғалімі 

 

ҚАЗІРГІ ЗАМАН МЕКТЕПТЕРІНДЕГІ ҚАЗАҚ ТІЛІ ПӘНІНІҢ ЕРЕКШЕЛІГІ 

 

ХХI ғасыр - бәсеке ғасыры. Еліміз егемендігін алып, өзін бүкіл әлемге мойындата бастаған осы кезеңде 

біздің қоғам дарынды, қабілетті, жан-жақты жетілген адамдарды қажет етеді. Сондықтан да еліміздің білім 

берудегі ұлттық жүйесі өте қарқынды өзгерістер сатысында тұр. Бүгінгі таңдағы негізгі мақсат - ұлттық 

құндылықты әлемдік деңгейге шығаруға қабілетті, өзіндік жеке көзқарасы қалыптасқан тұлға тәрбиелеу. Ол 

үшін оқушылардың белсенділігін арттыру, іздемпаздыққа үйрету және білімді өз бетінше алуы мен қолдана 

білетін дарын иесін тәрбиелеу керек. [1]. 

Қазіргі білім беру жүйесінің мақсаты - бәсекеге қабілетті маман дайындау. Мектеп – үйрететін орта, 

оның жүрегі - мұғалім. Ізденімпаз мұғалімнің шығармашылығындағы ерекшелік - оның сабақты түрлендіріп, 

тұлғаның жүрегіне жол таба білуі. Қазіргі таңдағы жаңа формация мұғалімі-рефлекцияға қабілетті, өзін-өзі 

жүзеге асыруға талпынған әдіснамалық, зерттеушілік, дидактикалық - әдістемелік, әлеуметтік тұлғалы, 

коммуникативтілік, ақпараттық және тағы басқа құзыреттіліктердің жоғары деңгейімен сипатталатын рухани- 

адамгершілікті, азаматтық жауапты, белсенді, сауатты, шығармашыл тұлға.  

Ең бірінші мұғалімнің «өзіндік жаңалығы» болуы қажет. Қазіргі педагогикалық қызмет – оқушылардың 

жеке тұлғасын дамытуға басымдық беретін, күрделі әлеуметтік-мәдени жағдайларда еркін бағдарлай алатын, 

шығармашылық процестерді басқара алатын, адам туралы ғылымның жетістіктерін, оның даму заңдылықтарын, 

компьютерлік оқыту өнерін терең меңгерген жан- жақты дамыған шығармашыл тұлғаны талап етеді.[2]. 

Мектептеріміздің бүгінгі жайы мен ертеңі, оқушылардың білімділік және тәрбиелік деңгейі шешуші 

дәрежеде бізге, яғни, мұғалімге, ата-анаға және қоғам қауымдастығына жүргізілген жұмыстарға, ізденісіне 

байланысты. Өзіндік жұмыстың негізгі мақсаты оқушылардың танымдық міндеттерін қалыптастыру, 

шығармашылық қабілеттері мен қызығушылығын жетілдіру, білімге құштарлығын ояту. Мұғалім сабақта әдіс – 

тәсілдерді пайдалана отырып, балалардың ұсыныс - пікірлерін еркін айтқызып, ойларын ұштауға және өздеріне 

деген сенімін арттыруға мүмкіндік туғызып отыру қажет. Әдіс – тәсілдер арқылы өткізген әрбір сабақ 

оқушылардың ойлануына және қиялына негізделіп келеді, баланың тереңде жатқан ойын дамытып, оларды 

сөйлетуге үйретеді. Түрлі әдістемелік тәсілдер пайдалану арқылы қабілеті әртүрлі балалардың ортасынан 

қабілеті жоғары баланы іздеп, онымен жұмыс жасау, оны жан-жақты тануды ойлап, оқушылардың 

шығармашылық деңгейін бақылап отыру әрбір мұғалімнің міндеті. 

Жаңа технологияны меңгеруде мұғалімнің жан – жақты, білімі қажет. Қазіргі мұғалім: 

- педагогикалық үрдісте жүйелі жұмыс жүргізе алатын; 

- педагогикалық өзгерістерге тез төселетін; 

- жаңаша ойлау жүйесін меңгере алатын; 

- оқушылармен ортақ тіл табыса алатын; 

- білімді, іскер, шебер болу керек. 

Жаңа педагогикалық технологияның ерекшеліктері – өсіп келе жатқан жеке тұлғаны жан –жақты дамыту. 

Инновациялық білімді дамыту, өзгеріс енгізу, жаңа педагогикалық идеялар мен жаңалықтарды өмірге әкелу. 

Бұрынғы оқушы тек тыңдаушы, орындаушы болса, ал қазіргі оқушы – өздігінен білім іздейтін жеке тұлға 

екендігіне ерекше мән беруіміз қажет. 

Қазіргі оқушы: 

- дүниетаным қабілеті жоғары; 

- дарынды, өнерпаз; 

- іздемпаз, талапты; 

- өз алдына мақсат қоя білуі керек [ 3]. 

Тәуелсіз ел тірегі – білімді ұрпақ десек, жаңа дәуірдің күн тәртібінде тұрған мәселе – білім беру, 

ғылымды дамыту. Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңында да мектеп оқушылары бойында 

адамгершілік және тұрмыс негіздерін қалыптастыру, азаматтыққа тәрбиелеу және олардың ақыл – ойын 

айқындау басты міндет екендігі айтылған. Олай болса, қоғам болашағы-жас ұрпақтың бойына адамгершілік, 

ізгілік, мейірімділік, ақыл-ой, сана-сезім қалыптастыратын салауатты тәрбие беру мазмұнын жаңаша құру 

қажет.  

Жас жеткіншектердің бойындағы ерекше қабілеттілікті, дарындылықты тани білу, оның одан әрі 

дамуына бағыт-бағдар беру, оны сол бағытта жетелеу-ұстаз парызы деп білеміз. Бейімділік - оянып келе жатқан 

қабілеттің алғашқы белгісі. Педагогика ғылымы еш нәрсеге бейімі жоқ, қабілетсіз адам болмайды деп 

дәлелдейді. Баланың жасырын жатқан қабілеттерінің көрінуіне мүмкіндік жасау тек оқыту үрдісі кезінде 

ұстаздардың басшылығымен жүзеге асады.  

Оқушылардың шығармашылық қабілеттерін дамытуда әр түрлі әдіс - тәсілдерді қолдануға болады. 

Мысалы: «Ақпарат көздері» тақырыбына арналған сабағымда “Кубизм” стратегиясы бойынша тапсырмалар 

орындауды бердім. Олар: 

1.Толықтырыңыз: Қандай газеттерді білесің? Атап айт. 

2. Зерттеңіз: Республикада ең танымал қандай газет деп ойлайсың? 
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3. Ойыңызбен байланыстыр: Тілші деген кім? 

4. Суреттеңіз: а) Сен тұратын жерде қандай жергілікті газеттер  

басылып шығады? Олар туралы не білесің? 

ә) Белгілі бір журнал туралы хабарлама дайында. 

5. Қолданыңыз: Газеттерде қандай айдарларды білесің? Сол 

бойынша мақала бердің бе? 

6. Салыстырыңыз: Газеттер оқырманына нені үйретеді? Адам өмірінде қандай рөл атқарады? 

Оқушылардың өзіндік жұмыстарының мән-мағынасын ұйымдастырудың тәсіл - амалдарын бір ғана белгімен 

сипаттауға болмайды. Өзіндік жұмысты ұйымдастырудың негізгі шарттары мыналар: 

- мұғалімнің нақты тапсырмалар беруі; 

- жұмысты орындаудың уақытын белгілеу; 

- оқушылардың жұмысты өз еркімен орындауы ; [4]. 

Дәлел ретінде «Фонетикадан өткенді қайталау» сабағын алатын болсақ, 4-сынып оқушыларына өзара 

диктант алу әдістемесі қолданылады.Дауысты және дауыссыз дыбыстар емлесіне негізделген диктант – 

карточка әзірленеді, әр шағын топқа таратылады.Оқушылар бір-бірінен диктант алады, тексереді, бағалайды. 

Бұл жерде оқушылардың өзіндік жұмысы мұғалімнің қажетті нұсқаулары бойынша оқушының оқу жұмысының 

жеке дара және ұжымдық түрі болып есептеледі. Өзіндік тапсырмаларды орындау барысында оқушылардан 

белсенді ойлау талап етіледі. Осының нәтижесінде оқушылар өздігінен бақылауды үйренеді, олар да 

тапсырылған істі орындаудағы жауапкершілік сезім, еңбексүйгіштік, табандылық, ұйымшылдық, бір-біріне 

деген жолдастық көмек қалыптасады. Өзіндік жұмыстың негізгі мақсаты -оқушылардың танымдық міндеттерін 

қалыптастыру, шығармашылық қабілеттері мен қызығушылығын жетілдіру, білімге қүштарлығын ояту. Түрлі 

әдістемелік тәсілдер пайдалану арқылы қабілеті әртүрлі балалардың ортасынан қабілеті жоғары баланы іздеп, 

онымен жұмыс жасау, оны жан - жақты тануды ойлап, оқушылардың шығармашылық деңгейін бақылап отыру 

әрбір мұғалімнің міндеті.Мұғалім сабақта әдіс – тәсілдерді пайдалана отырып, балалардың ұсыныс - пікірлерін 

еркін айтқызып, ойларын ұштауға және өздеріне деген сенімін арттыруға мүмкіндік туғызып отыруы қажет. 

Қазіргі оқыту технологиялары әдісінің талабы да осы. 

Тиімді әдістердің бірі- электрондық оқулықтармен жұмыс істеу. Компьютермен өткізілген әрбір сабақтан 

соң оқушы тест, бақылау жұмысы арқылы өз білімдерін бекітеді. Бала өз білімін өзі тексере алады, оқушы өз 

бетінше оқуға қызығады, өз білімін көтеруге ұмтылады. Компьютерге тест, бақылау жұмыстарын, тәжірбиелік 

тапсырмалар әзірлеу дәстүрге айналды. Қазақ тілін оқыту үрдісінде ақпаратты технологияны қолдану ең 

алдымен оқушылардың қазақ тілі мен әдебиеті пәніне деген ынтасын, қызығушылығын арттырады. Оқушылар 

теориялық білімін өздерін - өздері тексеру арқылы әрі қарай жандандырады. Сабақта қолданылатын 

тапсырмалардың көлемі ұлғайып, оқушылардың ойлау, жұмыс істеу қабілеті дамиды. Өз беттерінше де ізденіп, 

бағдарлама дайындауға шығармашылық шабыт алады. Ал, ақпараттық технологияны қолдану оқушыға не 

береді? Оқу материалдарын жиі қайталау мүмкіндігі өсумен қатар, шығармашылық шеберлігінің артуына 

жағдай туғызады, оқуға деген қызығушылығын арттырады, уақытында тапсырмаларды орындай алады, 

ғылыми-зерттеу жұмыстарымен айналысуға көмектеседі,уақытты үнемдейді, қайталау мүмкіндігін кеңейтеді, 

орындаған жұмыстарының қателерін бірден көруге мүмкіншілік тудырады. Қазақ тілін үйретуде бастапқы 

мақсат коммуникативтік бағытта оқыту. Жаңа технологияларды қолдана келе сабақ бойы біз бүкіл топтың 

жұмыс істеуін талап етеміз, сондықтан өткізген сабағымыз мазмұнды, интенсивті болады. [4]. 

Американдық психологтардың анықтамасы бойынша, шығармашылық дегеніміз – бұл, тани білу, жаңа 

бір нәрсені анықтауға ұмтылу және өз тәжірибесін терең түйсіне білу қабілеті. Қазіргі заман талабына сай 

шығармашылық қабілеттің дамуына бағытталған білім дегеніміз – аз уақыт ішінде мол идея қорын алу емес, 

керісінше, жеке тұлғаның толық дамуын қамтамасыз ететін іс. Шығармашылық қабілеттің дамуы әрбір балаға 

қажет екендігін, әр тұлғаның қоғам дамуында өз орны бар екендігін біле отырып, дарынды балалардың тек 

өткенге емес, болашаққа қызығушылығымен, жаңа қабілеттерімен ерекшеленетіндігін атап өту қажет. [5]. 

Жеке тұлғаны өздігінен білім алуға баулу – оны ғылым мен мәдениетке үйрету, білім, қарым-қатынас 

ережелерін, әлеуметтік тәжірибені меңгерту. Жеке тұлғаның құндылық бағдары ұлттық сана, отансүйгіштік 

қасиеттерінсіз іске аспайды. Құндылық бағдар дегенiмiз - бұл қазiргi уақытта жеке тұлғаның құндылыққа 

бағдарланған ой-санасы, пікірі, көзқарасы, сенімі, iскерлiгi, iшкi мүмкiндiгi. Құндылық бағдар – жеке тұлғаның 

белгiлi бір әлеуметтiк құндылықтарды мақсат етiп ұстауы, адамның қоршаған ортаға, құндылықтар тобына 

деген карым–қатынасы.  

ХХI ғасырда әлемдік өркениет төрінен орын алуы үшін, Қазақстанның жан-жақты дамуының бірден-бір 

жолы ғылымды әр қырынан меңгеру қажет болып отырғаны белгілі. Қазіргі заман талабына сай, Елбасының 

халыққа Жолдауы білім беру ісінде де жыл сайын өзгерістер енгізіп отыр. «Жаңа технологиялық құзірет» 

бағдарлай білу өз бетінше білім беруде стратегиялық міндеттерін табысты шешуге мүмкіндік береді: таңдай 

білу, талдай білу, өзгерте білу, сақтай білу, жеткізе білу, жүзеге асыра білу», -деп атап көрсеткен. Осыны 

жүзеге асыруда жаңа формацияның педагогы қажет. Мұғалімдердің жаңа ұрпағы, білім деңгейі жөнінен 

әрдайым саналып келгендей, біршама емес, әлдеқайда жоғары болуы тиіс.Бұл-уақыттың талабы. Білім берудегі 

ескі мазмұнның орнына жаңасы келуде. Жаңа тұлға оқушыны дамыту жолдары: өзін-өзі өзектендіру, өзін-өзі 

тану, өзін-өзі дамушы тұлға ретінде қалыптастыруға бағытталған. [6]. 
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Демек, мектеп оқушыларының ғылым, білімнің қоғамдық қажетті деңгейі мен қамтамасыз ету, оларды 

Отандық, ұлттық және әлемнің мәдениет арналарына сусындату қажет.Осы тақырыпты меңгеру барысында 

мынадай міндеттер шешімін табуға тиіс: 

1. Оқушының психологиялық даму ерекшелігін, пәнге деген қызығушылығын анықтау; 

2. Тілдік қорын, мәдени сөйлеуін жетілдіру; 

3. Оқушылардың өздігінен іздене отыра, шығармашылық қабілеттерін арттыруға икемдеу, соған 

байланысты жұмыс түрлерін жасау; 

4. Оқу мен тәрбие егіз екендігін ескере келе, тәрбие жұмыстарында да, оқушының танымдық 

белсенділігін арттыру. 

Сабақтың кейбір кезеңдерінде оқушылардың сабаққа белсенділігін арттыруда өз ойын жазбаша жазуын, 

логикалық ойлауы үнемі қарастырылады. Тәжірибеден алатын болсақ, А.Байтұрсынов «Өгіз бен бақа» 

тақырыбында өткен сабақта негізгі мақсат – ақын шығармашылығы туралы оқушылардың таным, білім 

көкжиегін кеңейту арқылы шығарма мазмұнын түсіндіру болды.Сабақ мазмұны Блум таксономиясындағы 

ойлауды жіктеу, яғни «Білу,Түсіну, Қолдану,Талдау, Жинақтау, Бағалау» бойынша түсіндірілді де,бақаның 

монологін, өгізбен арадағы диалогін рөлге бөліп оқыту, кейіпкерлердің мінездерін сипаттайтын мақал-мәтелдер 

жазу жұмыстарын орындау тапсырмалары берілді.Оқушылардың сөйлеу мәдениетіне, өз ойын еркін жеткізуіне, 

оқушы бойында инабаттылық тәрбиесінің қалыптасуына үнемі көңіл бөлініп отыру көзделді. Атқаратын 

осындай істер барысында мынадай нәтижелерге қол жеткізуге болады: 

- білім деңгейі мен білім сапасының артуына; 

- логикалық ойлау деңгейі мен тілдік қарым-қатынас деңгейлерінің өсуіне; 

- кез-келген ортада өзін-өзі ұстау мәдениетінің жоғарлауына; 

- қазіргі ортаға бейім, саналық та, тәрбиелік дәрежесінің оң өзгерістерінің  

сипат алуына; 

Сонымен, қазіргі қоғамда білім беретін әрбір ұстаз – ХХІ ғасыр мұғаліміне сай болу үшін – ізденімпаз 

ғалым, нәзік психолог, жан-жақты шебер, еңбекқор, терең қазыналы білімпаз, кез-келген ортаның ұйытқысы 

болуы керек. 
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ТІЛ. ҰЛТ ЖӘНЕ ТӘУЕЛСІЗДІК 

 

Елдің ең қастерлі құжаты — Конституция. Конституция елдігімізді айқындайды, ұлттығымызды 

ұлықтайды, тілімізді төрге шығарады. Осы Конституцияның жетінші бабында: «Қазақстан Республикасындағы 

мемлекеттік тіл – қазақ тілі» деп көрсетілген. Сондай-ақ сол бапта «Мемлекет Қазақстан халқының тілдерін 

үйрену мен дамыту үшін жағдай туғызуға қамқорлық жасайды» делінген. Ата Заңның жетінші бабы еліміздегі 

мемлекеттік тілдің, орыс тілінің, сонымен қатар басқа да тілдердің мәртебесін белгілейді. Бұл құжат, әсіресе, 

мемлекеттік тілдің орны бөлек екенін әйгілеп тұрады. Жетінші бапты жеті қазынадай қадірлейтініміз 

сондықтан. 

Сол Конституциямызды қабылдағанымызға, міне, биыл он бес жыл толады. Осы он бес жыл еліміздің 

іргетасын қатайтты, тілдік ортаның бедерін өзгертті. Қазақ тілінің қолданылу ауқымы артты. Торғайды қосып 

алған Қостанайдың тілі тұтықпайтын болды. Семейді бауырына басқан Өскеменнің тілінің түтіні түзу ұшты. 

Жезқазғанды құшағына қысқан Қарағандының да қазақшасы жөнделе бастады. Осы аймақтардың іріленуі өз 

тұсында халыққа едәуір мазасыздық әкелгенімен ақырғы нәтижесі ұлтқа пайдалы болып шықты. Облыстардың 

қосылуы тілдің көсілуіне жол ашты. Он беске толған Ата Заң аясында тіліміз де ілгері жылжыды. 

Елбасымыз Қазақстан халқы Ассамблеясының 15-ші сессиясында мемлекеттік тіл — халық бірлігінің 

негізгі факторы екендігін атап көрсетті. Тіл барлық кезеңде ұлттық идеяның басты діңгегі және мемлекеттік 

идеологияның негізгі іргетасы саналды. Тіл арқылы тілдесе де, бірлесе де аламыз, біріге де, кіріге де аламыз. 

Тілдік ахуал уақыт өткен сайын жақсарып келеді. Тәуелсіздік тілді тығырықтан шығарып қана қойған 

жоқ, оның ғұмырын ұзартты, тынысын кеңейтті. Кеңестік кезең мен қазіргі уақыттың айырмасы жер мен 

көктей. Тілдік орта қазақыланды. Қазір кез келген ұлт өкілі өзі сөйлемесе де, қазақша әңгіменің не туралы 
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екенін ұғып тұрады. Тіл үйренуге деген ықылас артты. Басқа ұлт өкілдері тілге шындап бет бұрды. Бүгінде 

телебағдарлама жүргізетін жирен шашты қыз-жігіттердің санынан жаңыласың. Бұрын олар бүкіл елде бірді-

екеу ғана болатын. Көп алдына шығып, мемлекеттік тілде мемлекет мәселелері туралы суырылып сөйлей 

алатын өзге ұлттың бозбалалары мен бойжеткендері қазір жетіп-артылады. Александр Верещак, Оксана Петерс, 

Максим Рожин, Елена Шаковец, Майя Веронская, Ирина Ким, Светлана Крюгер секілді жастар қазақша 

жорғадай жосылады. Мемлекеттік қызметке екі тілде еркін сөйлейтін жастар келді. Қос тілді қос қанатына 

айналдырған жас билингвист-журналистер ақпарат саласының ажарын ашты. 

Тіл саясатына деген көзқарас өзгерді. Бұл алынбайтын қамал, иегерілмейтін тың, бағынбайтын шың, 

жібімейтін тоң, иімейтін көн деген тоңтеріс түсініктің пердесі сыпырылды. Тілдің киесі мен жұмыстың жүйесі 

бір арнаға тоғысты. 

Тіл үйренуге ықылас артты. Озге тілді халықтар өз балаларын қазақ мектебіне бере бастады. Өйткені 

олар перзенттерінің болашағын қазақ тілімен байланыстырады. Қаншама жылдан бері қайта-қайта айтылып 

келе жатқан қажеттілік ұғымы бірте-бірте санаға сіңіріліп келеді. 

Елбасымыз «Қазақ қазақпен қазақша сөйлессін» деді. Бүгінгі біздің тәжірибемізде қазақ пен қазақтың 

қазақша сөйлесуінің де, қазақ пен орыстың қазақша сөйлесуінің де, сондай-ақ орыс пен орыстың қазақша 

сөйлесуінің де мысалдары бар. Ендеше, биыл аяқталатын Тілдерді қолдану мен дамытудың 2001-2010 

жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы жеміс бермеді деп айта алмаймыз. 

Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша біз келесі онжылдыққа арналған мемлекеттік 

бағдарламаны әзірлеуге кірістік. Бұл бағдарлама тілді дамытудың келесі кезеңіне жол ашады. 

Конституциямыздың 7, 19 және 93-баптарында көрсетілгендей, осы үлкен істің нәтижелі болуы жағдайдың 

жасалуына байланысты. Осыған орай тілдік шараларды қаржыландыру мөлшері жыл өткен сайын арта түскенін 

айта кеткен жөн. 

Облыстардағы Тілдерді дамыту басқармалары тіл саясатындағы түйткілдерді шешуге белсене атсалысып 

келеді. Жергілікті жерлердегі тілдік ахуалды түзеу барысында басқармалардың әрқайсысы белгілі бір салаларға 

бейімделіп шықты. Алматы облысының Тілдерді дамыту басқармасы мемлекеттік тілді оқыту жүйесін жақсы 

жолға қойды. Облыстың бірнеше аудандарында оқу орталықтары ашылып, тіл үйретудің территориялық жүйесі 

жасалды. Талдықорғанда еліміздегі бірден-бір Тіл сарайы ашылды. Бұдан былай бұл сарайда түрлі бірлескен 

шаралар өткізетін боламыз. Оңтүстік Қазақстан облысының Тіл басқармасы ономастика мәселелерін ретке 

келтірді. Күллі елге тарап кеткен «Атам аты — ауылға, көкем аты — көшеге» деген ономастикалық қанатты сөз 

тіркесі өмірге келген өлкеде бұл мәселенің оңайлықпен шешілмейтіні баршаға белгілі. Осыған орай облыстық 

ономастика комиссиясының төрағалығының тізгінін облыс әкімінің өзі қолына алды. Басқа облыстардағыдай 

орынбасарына тапсырмады. «Біткен жұмыстың бәрі — әкімдікі, бітпеген жұмыстың бәрі — замдыкі» деп 

қалжыңмен айтылатын қызметтік қағидаға сүйенсек, Оңтүстіктегі ономастикалық мәселелерді шешудің кілті 

табылғанын көреміз. Облыстық басқарма ономастикалық жұмыстардың жүйесін де, іс жүргізу кестесін де 

жасап шықты. Шығыс Қазақстан облыстық Тілдерді дамыту басқармасы тіл үйрету ісіндегі жетістіктерімен, 

құрылымның аймақтағы беделін арттыруымен ерекшеленеді. Ақтөбе облыстық Тілдерді дамыту басқармасы 

шебер ұйымдастырушылықтың үнемі үлгісін көрсетіп келеді. Бұл аймақта басқармамен кез келген басшы 

санасады. Облыс әкімі мемлекеттік тілдің жанашырларына риза болса, көңілін көтеріп, көлік мінгізіп жібереді. 

Басқарма шетелдік компаниялардың тілін сындырды. Құжаттарын қазақшаға көшірді. Бұқаралық ақпарат 

құралдарымен тұрақты байланыс орнатып, тілді насихаттаудың жүйесін жасады. Павлодар облыстық Тілдерді 

дамыту басқармасы ақпараттық технологияны тиімді қолданды, аймаққа ілеспе аударманың озық тәжірибесін 

енгізді. Парламенттің таңдаулы аудармашыларын шақырып, республикалық семинарлар өткізді. Қостанай 

облыстық Тілдерді дамыту басқармасы өзге тілділерді қазақша көбірек сөйлетуге күш салды. Ал жарымжан 

жарнама мен ақаулы атауларға қарсы бітіспес майдан ашқан Астана қалалық Тілдерді дамыту басқармасының 

орны тіпті бөлек. Осының бәрін Ата Заңда әдіптелген тіліміз туралы қағиданың оң өзгерістерге жол ашқаны 

деп айта аламыз. 

Тіл саясатындағы жеке басшылар тұлғалық имидж қалыптастырды. Аймақтардағы жұмыстың жүруі 

оның басшысының жергілікті жердегі абырой-беделінің қаншалықты екеніне байланысты. Осы тұрғыдан 

алғанда, басқармалардың алғаш құрылған жылдарынан бастап тұрақты қызмет істеп, тіл секілді шаруаны піл 

секілді қайыспай атқарып жүрген басшылардың есімін атай кетейік. Ақтөбе облыстық Тілдерді дамыту 

басқармасының бастығы Сексенбай Күлімбетов, Астана қалалық Тілдерді дамыту басқармасының бастығы 

Оразгүл Асанғазы, Павлодар облыстық Тілдерді дамыту басқармасының бастығы Талғат Әбілқасымов, Шығыс 

Қазақстан облыстық Тілдерді дамыту басқармасының бастығы Манарбек Мұхамеджановты тіл саясатында 

тұлғалық имидж қалыптастырған жетекшілер деуге болады. 

Баршаңызды елең еткізерлік бір ғана мысал айтайын. 26 мың данамен жарық көретін республикалық 

«Ана тілі» газетінің 9500 данасын Ақтөбе облысы жаздырып алады. Әрине, бұл Тілдерді дамыту басқармасы 

басшысының ұйымдастырушылығының жемісі екеніне дау жоқ. Қазағы қалың Қызылорда мен Жамбылда да, 

ойы орамды Оңтүстікте де, сөзінің мәйегі мол, тұздықтап сөйлейтін Маңғыстау мен Атырауда да «Ана тілі» аса 

көп данамен тарамайды. «Ертөстігім бір төбе, сегіз ұлым бір төбе» деген секілді тіл газетінің бір облыста 

осыншама мол таралуы кез келген істің тетігін табуға болатынын көрсетеді. Ендеше, ақтөбелік әріптесіңіздің 

тәжірибесін сіздер де үйреніңіздер, еліміздегі жалғыз тіл газетіне мол тыныс, кең өріс беріңіздер. Сонда бұл 

басылым тіл саясатында жүрген баршамыздың ақпараттық айнамызға айналады. 
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Елбасының Жарлығына сәйкес барлық орталық және жергілікті атқарушы органдар, сондай-ақ жоғары 

билік органдары – Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігі, Күзет қызметі және Іс басқармасы, 

Парламент, Үкімет ісқағаздарын мемлекеттік тілге көшірді. Бірақ ісқағаздарын мемлекеттік тілге көшірді 

деген министрліктер мен басқа да мемлекеттік органдарда қазақша ісқағаздарын әзірлеу мәселесі әлі де күрделі 

күйінде қалып, аудармашылар арқылы жүріп жатқандығы ешкімге құпия емес. Ол аудармашылардың да 

кейбірінің жетісіп тұрғаны шамалы. Соңғы кездерде құжаттардың мәтінінде «Министрлікпен бекітілген», 

«терминдермен пайдалану», «электронды және қағаз жеткізгіші» деген секілді орысша үлгіден айна-қатесіз 

көшірілген тұрпайы тіркестер көбейіп кетті. Ең қызығы, екі шенеуніктің бірі жиында қаралатын мәселелерді 

«сұрақтар» деп қолданатын болды. «Бірінші сұрақ», «Екінші сұрақ» деп саусағын санамалап отырады. Атам 

заманнан қалыптасқан ұғымымыздан ажырап, мәселені «сұрақ» дегенше, басты «құлақ» дейік те?! 

Соңғы мониторинг қорытындысы бойынша кіріс, шығыс құжаттарындағы мемлекеттік тілдің үлесі 

Ақтөбе, Алматы, Атырау, Қызылорда, Оңтүстік Қазақстан, Жамбыл облыстарында 80 пайызға жуық болып 

отыр. Ал Алматы, Астана қалалары, Ақмола, Алматы, Қостанай, Павлодар, Қарағанды, Солтүстік Қазақстан, 

Шығыс Қазақстан облыстарында бұл көрсеткіш 60 пен 70 пайыздың аралығында. Қысқасы, құжаттар әлі де 

қостілділігіне басып тұр. Орталық атқарушы органдарда да жағдай мәз емес. Орта есеппен алсақ, оларда 

мемлекеттік тілде іс жүргізудің көлемі 50-70 пайыздан аспайды. 

Себеп көп. Біріншіден, еңселі кеңселерде мемлекеттік тілге икемсіздеу жетекшілер жеткілікті. Олар 

қарамағындағы қызметкерлерге қатаң талап қоя бермейді. Өйткені өзіне де, сөзіне де ыңғайлы тілдің алдында 

тік тұрады. Екіншіден, шетелде оқып келіп қызметке қосылып жатқан қыз-жігіттердің көпшілігі қазақ тілінен 

басқа тілдің бәрін біледі. Қазақтың ауызекі тілін игергенімен жазуға келгенде қиналады. Үшіншіден, 

министрліктер өздері құрған Тіл басқармаларының талаптарына өздері құлақ аса бермейді. Олардың жұмысын 

ынталандыруға соншалықты құштар емес. Басқарма деп атай салып, «басқармай-ақ қой» деп қитығып 

отырғандай әсер қалдырады. Сөйтіп, құжаттар қазақшаға баяғыда көшіп кеткенімен, көшінің келіп болуы әлі де 

біразға созылатын түрі бар. Тұрмысқа шығуын шыққанымен, төсек-орны келмеген қыздың кебін киіп отырмыз. 

Тілді оқып-үйрену мәселесі бойынша талаптар күшейтілуі қажет. Осыған орай жоғарғы органдар 

тарапынан берілген тапсырмаға сәйкес осы талаптар нақты белгіленген Заң жобасы әзірленіп жатыр. Жоба 

«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне мемлекеттік тіл саясаты мәселелері бойынша 

өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» заң деп аталады. Бұл жобада «Тіл туралы», «Мемлекеттік қызмет 

туралы», «Прокуратура туралы», «Ішкі істер органдары туралы», «Ұлттық қауіпсіздік органдары туралы», «Сот 

приставтары туралы», «Әскери міндеттілік және әскери қызмет туралы» заңдардың қызметке қабылдануға 

қатысты бөлігіне өзгерістер мен толықтырулар енгізілмек. Заң жобасы қолдауға ие болса, қызметке мемлекеттік 

тілді жақсы білетін кадрлардың көбірек тартылуына жол ашылады. Үміткерлердің жаппай тіл үйренуіне тура 

келеді. Сөйтіп, «Тіл туралы» Заңның талайды талай жыл бойы терлетіп келе жатқан әйгілі 23-бабының мәселесі 

шешілер еді. 

Қазақ тілін үйрететін орталықтар жыл өткен сайын көбейіп келеді. Елімізде мемлекеттік тілді оқытатын 

жүзден астам орталық бар. Бұл қазақстандықтардың мемлекеттік тілді игеруге қызығушылығының 

артқандығын көрсетеді. 

Тіл комитеті жанындағы Шайсұлтан Шаяхметов атындағы республикалық әдістемелік-үйлестіру 

орталығы өткен жылы «Мемлекеттік қызметшінің тілдік портфелі» деп аталатын оқу-әдістемелік кешенін 

әзірледі. Бұл портфель мемлекеттік қызметтегі әріптестеріміздің тілін сындыруға толық жарайды. Портфельдің 

қуыс-қуысында қажет нәрсенің бәрі бар: оқу-әдістемелік құралдар, қосымша дидактикалық материалдар, 

электрондық тасымалдаушылар… Тіпті тіл үйренуге деген ықылас пен ынтаның өзін осы портфельдің ішінен 

табуға болады. 

Барлық әдістемелік құралдар әмбебаптығымен ерекшеленеді. Қол жетімді және тиімді. Солай бола тұрса 

да, ең мықты әдістеме — адамның тіл үйренуге деген қызығушылығы екенін айтуға тиіспіз. 

Тіл саясатына ақпараттық технология келді. Интернет желісінде мемлекеттік тілдің порталы құрылды. 

Оған интернет-сервистің жиырмадан астам түрлері орналасты. Бұл, әсіресе, интернеттің құлағында ойнап, 

бұлағынан су ішіп отыратын жастар үшін қызықты болуға тиіс. Портал онлайндық сөздіктерге, 

мультимедиалық кешендерге, қашықтан оқыту жүйесіне, энциклопедияларға, тест жүйесіне және басқа да тіл 

үйренудің әдістемелеріне қол жеткізуге жол ашады. 

Соңғы уақытта үш тілді еркін білетін жастардың қатары көбейіп келеді. Жыл сайын өтетін «Тілдарын» 

деп аталатын бәйгеміз осы мақсатпен ұйымдастырылады. Мемлекеттік тілді еркін меңгерген басқа ұлт 

өкілдерінің жастары да арнайы форумға жиналып тұрады. 

Әрине, тілдің жетістігін айтқан тіліміз кемшіліктерге келгенде де іркіліп қалмайды. Тіліміздің тұтылып, 

ісіміздің ұтылып жатқан тұстары жоқ емес. Әйтсе де тіліміздің түтіні түзу ұша бастағанын елдің бәрі де көріп 

отыр. 

Мінеки, мемлекеттік тіл талай жыл бойы жас ұрпақтың бесігін тербетіп келеді. Мемлекеттік тіл 

тәуелсіздігіміздің жырын жырлап, мемлекетіміздің бұғанасын қатайтты. «Ұлттың сақталуына да, жоғалуына да 

себеп болатын нәрсенің ең қуаттысы — тіл» деген Ахмет Байтұрсыновтың қасиетті қағидасына сүйенсек, Ата 

Заң аясында бақ-берекеміздің сақталып отырғаны тіл саясатын да дұрыс жүргізудің жемісі екені анық. 

Елбасымыз айтқандай, «Қазақстанның болашағы — қазақ тілінде». Ендеше, болашағымызды бала-

шағамызды қадірлегендей қадірлейік. Қазақстанның халық жазушысы, әйгілі ақын, көптеген аталы сөздер мен 

баталы сөздердің авторы Қадыр Мырза Әли: «Өз тілің — бірлік үшін, Өзге тіл — тірлік үшін» дейді. Тағы да 
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сол Қадыр: «Топтастыратын да — тіл, От бастыратын да — тіл», — дейді. Олай болса, бірліктің тілін 

ұлықтайық, тірліктің тілін де ұмытпайық. Тіліміз арқылы топтасуға ұмтылайық! 

 

 

Воевода С. С-12 тоб. ст., КЭУК 

Ғылыми жетекші: ф.ғ.к.,доцент Акатаева Ш.Б. 

 

БАУЫРЖАН МОМЫШҰЛЫ ШЫҒАРМАЛАРЫНЫҢ ТӘРБИЕЛІК МӘНІ 

 

Қазақ халқының тарихында өшпес ерлігімен қазақ халқының абыройын асқақтатар ұлт батыры атанған, 

қазақ әдебиетінде өзіндік орны бар майдангер - жазушы Б.Момышұлы шығармашылығы төңірегінде сөз 

етпекпін. 

Бауыржан шығармалары майдан шебіңде жүріп, көзі көрген өмір тәрбисінен алынған отты жүректің, 

ыстық қанмен жазылған шығармалар болмақ. 

Осыған өзі айтып өткен мына сөздері толық дәлел: «Менің шығармаларым тұтастай және толығымен 

менің өз басымның естеліктеріне, ерекше делінген эпизоидтар естеліктерінің жиынтығынан іріктеп, екшеп 

алылған елеулі көріністерге негізделген. Оларда ойдан шығарылған оқиғалар да, ойдан жасалған адамдар да 

жоқ». 

Демек, Бауыржан Момышұлы шығармалары бастан кешкең, көзбен керген оқиғаларға толы, әрі 

әлеуметтік қоғамдық мағынасы басым туындылар. 

Бауыржанның тұңғыш туындысы болған, қазақ әдебиетіндегі шаттығы биік шығармалардың бірі - 

«Ұшқан ұя». 

«Ұшқан ұя» повесі мемуралық жанрдағы шығарма ретінде жазылғанмен, ол проза денгейіне көтерілген 

ұлттық сипатта жазылған нағыз көркем туынды. 

Бауыржан Момышұлы ұғымында өз ұлтының тәрбиесінен жұрдай адамнан, баршаға бауырмалдық 

шықпайды, өйткені ол ұлтты сүюдің не екенін білмейді - дей келіп, ұлттық рух пен ұлттық патриотизмді 

күшейту үшін, ұлттық тәрбиені қалпына келтіру керектігін атап көрсетеді. 

Б. Момышұлының «Ұшқан ұя» еңбегін ұлттық салт - дәстүрімізді, көркем шығармаға мазмұндап берген 

этнографиялық еңбек деп айтуға толық негіз бар. Шығармадағы негізгі мәселе -Адам, оның кемелдену жолдары 

болса, шығарма сюжеті осы адамдардын өзара әңгімелесуі, кеңесуі арқылы дамиды. 

Ұлттық тағылымның түп төркінін шығарманың бас кейіпкері бала Бауыржанның іс - әрекеті, 

отбасындағы болмысы, өскен ортасына деген қарым - қатынасы арқылы байқаймыз. Шығармадағы әр жолдың 

айтар ойы айқын: адалдық, мейірімділік, жомарттық, ұстамдылық, ұят - намысшылдық, ел камыл ойлау. 

Шығарманың негізіне айналған осы қасиеттерді автор өз кейіпкерлері арқылы көрсетіп отырады. Автор 

«Ұшқан ұядағы» оқиғаның түп өзегін әже бейнесі арқылы өрбітеді. Туындының өн бойында әже образы 

тектіліктің, кемеңгерліктің діңгегі ретінде суреттелген. Отбасының ғана емес, ауылдың ақылшысына айналған 

әже бейнесін автор аса сүйіспеншілікпен бейнелеген. Әуезді әуенімен әлпештеп, әлдилеп айтқан бесік жыры да, 

қалагердің жүрегінде сақталған. Жазушы өз өмірінің темірқазығына айналған тәлім - тәрбиенің негізі ертегі мен 

көне әңгімелерден қалғанын жас ұрпаққа өнеге етеді. 

«Ертексіз өскен бала - рухани мүгедек адам. Біздің қазіргі балаларымызға әжелері, не шешелері ертек 

айта бермейді. Содан қорқамын» Менің қазіргі келіндерім немелеріне бесік жырын айта білмейді. Бесікте 

жатқанда құлағына анасының әлди әні сіңбеген баланың көкірегі кейін керең боп қалмаса деп корқамыл» - деп 

қамығуында терең психологиялық астар бар. 

Дала философиясында, ер баланы тәрбиелеуде әкенің рөлі ерекше болған. Әкесінің баласын үлкенді 

сыйлау, сәлем беру дағдысына қалай тәрбиелегені шығармада шынайы көрініс тапқан. Әкесінің бала 

Бауыржанға шежіре жаттатқызуы да - тамыры терең тәрбие тиегінің ағытылуы. Профессор 

М.Мырзахметұлының Баукең туралы естелігіндегі: 

«Жеті атасын білмеген жетімдіктің белгісі» деген мақалға ерекше мән беріп, өзінің бала -немерелеріне 

тіпті бізге дейін Дулатқа дейінгі бабаларымыздың тізімін жазып беріп, жаттап алуды ескертіп отырамын. Еңді 

ойланып қарасам, орыстар арасында айтылатын «Иван безродный» дегені сияқты кейбір тексіз қазақ бала 

бастағандарды көріп, рухани мәңгүрттіктең сақтандырған ескертуі ме деп шамалаймын» деген пікірі де осы 

ойымызды куаттайтыны ақиқат. Повесьтте ғасырдан ғасырға, ұрпақтан - ұрпаққа жалғасып келе жатқан салт- 

дәстүріміздің көрінісін Үрбианның ұзатылу тойынан аңғарамыз. 

Шығармада «Ұрын келу салты» анық баяндалған. Жазушы қазақ дәстүріндегі құлалық, күда күтудегі 

кәде - жоралғылардың жасалу ерекшеліктері, калықмші салты, калындық киімі, ұзату тойы, сыңсу, беташар, 

сүйінші т.б. ерекше мән беріле суреттейді. 

Осы негізде: З.Қабдолов: «Әр жазушының каламынан туған шығармада алдымен идеялық бірлік 

болғанын байқаймыз. Өйткені әр жазушы өзінің әр шығармасында әр түрлі проблема қояды да, оны шешуді бір 

ғана тұрғыдан - өзің тұрақты дүниетанымы тұрғысынан келеді» - деп, әр жазушының өз дүниетанымы бойынша 

берілетін шығармадағы авторлық көзқараста тоқиды. Осы пікір дәлелденгендей, жазутяы қандай шығармада 

болсын өмірдегі көрген - білгендерін қай тақырыпта жазсын ұлттық салт - дәстүрдің негізінде қарастырып, ой 

түйіндейді. 
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Қазақ әдебиеті тарихында хатты өлеңмен жазу үрдісінде болған. Хат - өлең қазақ эпистолярлық 

жанрының өзіндік бір ерекшілігі. Эпситолярлық әдебиет - эпистолография сан алуан хат түрінде жазылған 

шығармалар Эпистолярлық жанрдың әдебиет тарихқа тигізер әсері туралы профессор Қ.Ергөбек 

«Әдебиетілілер тіпті жазушы шығарма қызығу сырын, автор өмірбаяны төңірегінен іздейтін жағдайда табан 

тірейтін деректердің бірі - жазушы хаттар» - деп баға береді. 

Б. Момышұлы майдан даласында жазған хаттарының мәні ерекше. Оның өмір мен өлім, оқ пен оттың 

арасында жазған хаттары сол жылдардағы көкейтесті мәселелерге арнапған. «Қазақ халқының ұлттық салт - 

дәстүрі», «Қазақ тілі». «Қазақстан жазушыларына», «Кенесары туралы», «Қойын дәптеріндегі жазбалар» сынды 

хаттары осының дәлелі. 

Бауыржан хаттарының тақырыбы сан салалы: қазақ халқының ұлттық қалпын сақтап қалудың жолдары 

ұлттық қадір — қасиеттерімізді жас ұрпақтың құрметтеуі ана тіліміздің мәртебесін жоғарылату. ата сатты мен 

ұлттық әдет - ғұрыптарды қастерлеу. туған тарихымызды бұрмалауға жол бермеу және Ұлы Отан соғысы 

жылдарындағы әскери әдебиетінің сапасын арттыру секілді ұлттық қоғамдық сипаттағы өзекті мәселелер 

көтеріледі. 

1942 жылдың ақпанында «Жауынгерлік қасиеттерді тәрбиелеу туралы ойлар» еңбегін жазуға әрекет 

етеді. Онда: «Мен өзімнің ұрыстағы тәжіриебемнен солдаттын бойында жауынгерлік қасиетті тәрбиелеуде, 

халықтың басынан өткен жауынгерлік жолдары мен ұлттық дәстүрлердің маңызы зор екендігіне көзім жетті» - 

деп жазады, демек, Бауыржанның эпистолярлық шығармаларында жазушылық ұстанымның бастау бұлағы 

ұлттық көріністе жатқаны анық. Сондықтан, Бауыржан жазған эпситолярлық жанр ретіндегі хаттар легі, замана 

шындығын, қанды майдан үстіндегі жауынгердің ішкі рухын таныту арқылы жастарды, елін, жерін сүюге деген 

махаббат сезімін оятуда таптырмайтын өмір оқулығындай әсерде қалдырып отырады. 

Қаламгердің ендігі бір шығармасы майдан тақырыбында жазылған көркем туынды - «Қанмен жазылған 

кітап» шығармасы. Б.Момышұлының соғыс тақырыбындағы шығармашылығына бармас бұрын, оның соғыс 

туралы түсінігін, сондай - ақ «ет пен сүйектен жаралған» адамдар тағдыры туралы ұғымын анық мәнін ашып 

алуымыз қажет. Ал, бұған тіреуіш болар шығарма ол «Қанмен жазылған кітап» болмақ. Онда, айтылатын ой - 

соғыс, оның қасіреті, ондағы адам тағдыры, соғыста жеңіске жетудің айла - тәсілі, жауынгер мен командирдің 

жандүние иірімдері мен адами қасиет - қабілеттері жайлы тебіреністері болмақ. 

Б.Момышұлы: «Соғыста шындықты табу өте қиын, ал оны жинақтау, қорыту, одан да күрделі» - дейді. 

Сондықтан да, Б.Момышұлы өз шығармаларында соғыстың шындығын, ақиқатын айтуға адал болды. 

Адал болумен бірге ол сұрапыл соғыс әкелген қасіретті өз жүрегінен өткізіп, көркем шығармаларында оның 

зардабын шынайы баяндаған суреткер. Бауыржанның болмысы, әрі пір ғып ұстанған ұраны - Шындық. 

Сондықтан да оның шығармалары бастан аяқ осы бір тамаша қасиетке -шындыққа құрылған. 

Осындай шығармасының бірі - «Мәскеу үшін шайқас кітабы». Ол бас - аяғы төрт бөлімнен тұратын 

соғыс шындығы қамтылған туынды. Сонымен қатар бұл шығармадағы оқиғаларға қатысы бар адамдар есімдері 

өзгертілмей, жанды кейіпкер ретінде көрінеді. Бұл образдар олар қатысатын оқиғалардың шынайылығы мен 

сенімділігін арттырып және жазулының өз шығармасына қажетті тіректі өмір шындығынан алынғанын көреміз. 

Б.Момышұлының «Москва үшін шайқас» туындысында, ержүрек батыл кейіпкерлер өмірде шын 

болатын табиғи қалпында құралған. Аты аңызға айналған ұлт батыры Бауыржанның шығармалары тереңге 

тартқан ерлік пен өнегеліктің сарқылмас қазынасы іспетті туындылар. Жалпы,соғыстан кейінгі қазақ әдебиетін 

Бауыржан Момышұлының шығармаларынсыз қарап, бағалау мүмкін емес. Бауыржан орысша жазса да, қазақша 

жазса да ұлттық өрнектен айырылмаған қазақ жазушысы. 

Б.Момышұлы шығармаларының маңызы - оқиғаларды шыншылдықпен бейнелеуінде, сондай - ақ борыш, 

ар - намыс, сенім, патриотизм сияқты моральдық - этикалық мәселелерді шешуге құралады. Бауыржан өз 

шығармалары арқылы адам рухының асқақтығын, оның Отанын сүйген патриоттық рухын аша білді. Сонымен 

қатар жазушы шығарма қызығу басты ерекшеліктері ретінде - орыс тілі мен қазақ тілінде жаза алуымен әр 

шығарманың басты кейіпкері де, авторы да өзі екендігінде. Бұл ерекшелік қандай да бір шығармаға өзіндік 

сипат дарытады. Сондай-ақ жазушы шығармалары әр кез жастарға бағытталып отыруы да, оның 

шығармасының жазылуы осы өскелен жастарға аға ұрпақтың ерліктерін паш ету мен арды жоғары ұстаған 

ұлттық рухтың көрініс алуымен ерекшеленеді. Демек, қазіргі жас ұрпақ Бауыржанның өмірлік тәжірибесінен 

алынған мақал-мәтелдерінен үлгі өнеге ала отырып оны өмір тәжірибесінде қолданғандар, ізін басушылар 

баршылық. Солардың бірі. Олжас Сүлейменов.  

Бір кездесуде ол:«Қазақтың ішінде маған қатты әсер еткен идеал етіп ұстанған адамым Б.Момышұлы 

болды»-деп ашуы тегін емес. 

Жалпы, Бауыржан Момышұлы өз шығармаларында, қаһармандықтың қайнар көзін ұлттық дәстүрлерден 

табатыны, бостандық пен тәуелсіздікті бәрінен де жоғары қоятындығы анық байқалады. 
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Ғылыми жетекшісі: аға оқытушы, филология магистрі Б.Қ.Билял 

 

ҚАЗІРГІ ҚОҒАМДАҒЫ ҚАЗАҚ ТІЛІНІҢ ЖАСТАР ӨМІРІНДЕГІ РӨЛІ 

 

Адамдардың өмір сүруінің, тіршілігін жүзеге асыруының, араласуының  құралы – тіл. Тіл - қоғамдағы 

адамдардың қарым-қатынас құралы ғана емес, ол мәдениетіміздің биік көрінісі. Сондықтан тіл ұлттық 

мәдениетіміздің ара қатынасында аса маңызды рөл атқарады. Ата заңымызда мемлекеттік тіл - Қазақ тілі деп 

бекітілді. «Ұлттың сақталуына да, жоғалуына да себеп болатын нәрсенің ең қуаттысы – тіл» -деген Ахмет 

Байтұрсынұлының қасиетті қағидасына сүйенсек,  Ата заң аясында бақ-берекетіміздің сақталып отырғаны тіл 

саясатын да дұрыс жүргізудің жемісі екені анық. Тіл – халық қазынасы, ұлттың жаны. Қазақ тілі – қазақ 

халқының ана тілі. Қазақ тілі – Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі. Алайда, Қазақстанда мемлекеттік 

тілді енгізу және дамыту мәселесі қазіргі уақытқа дейін толық шешілген жоқ. Бұл мәселе уақыт еншісінде деп 

санаймыз. ХХ ғасырдың басында Абай өзінің жиырма бесінші сөзінде «Орысша оқу керек, хикмет те, мал да, 

өнер де, ғылым да - бәрі орыста тұр. Зарарынан қашық болу, пайдасына ортақ болуға тілін, оқуын, ғылымын 

білмек керек. Оның себебі олар дүниенің тілін білді, мұндай болды. Сен оның тілін білсең, көкірек көзің 

ашылады. Әрбіреудің тілін, өнерін білген кісі оныменен бірдейлік дағуасына кіреді, аса арсыздана 

жалынбайды.» - деген болатын. Әрине, мақсат орыс тілінен бір күнде бас тарту емес, қазақ тілі мен орыс тілін 

бір біріне қарсы қою да емес. Дегенмен, қазақ тілінің мемлекеттік мәртебесін шын мәнінде алуы ғана 

мемлекетті мемлекет ете алады. Сондықтан, мемлекеттік, яғни қазақ тілін оқу қажеттілі туып отыр. Қазақ 

тілінің тарихы тереңнен бастау алады, ол алтай тілдері семьясының түркі тілдері тобына жатады 

Тілдің мәселесі –  жалпы ұлттың мәселесі. Мерейін асыратын да, құтын қашыратын да өзіміз. Отбасы 

өзіміз де, Отанымыз – Қазақстан! Тіл меңгеруде ата-ананың рөлі ерекше екенін, әр отбасы уыз шағынан балаға 

қазақ тілін үйретуді қолға алса, бұл тілдің еш қиындығы жоқ екенін көреміз. “Ана тілін білмеген, анасын да 

сыйламас” демекші  өз ана тілін білмеген жаннан, анасын сыйлайтын жанның шығуы неғайбыл. Қазіргі таңда 

өз тілін өгейсіп, мәңгүрттеніп жүргендер жастар арасында  көптеп кездеседі. Шынында қазақ пен қазақтың, әке 

мен баланың, әріптестердің жұмыста қазақ тілінде сөйлеспеуі көңілге қонымсыз-ақ жәйт. Бірақ қазақ тілі – тек 

қазақ халқының тілі емес, мемлекеттік тіл – ортақ тіліміз болып табылады. Қазақстанда қазіргі кезде көп ұлтты 

мемлекет, елімізде 140-тан астам ұлт өкілдері тұрады. Қазақстанда тұратын, оны Отаным деп қабылдайтын, 

өзін Қазақстанның патриоты деп есептейтін азаматтардың тілі. Елбасымыз айтқандай, «Қазақстанның 

болашағы – қазақ тілінде».  Ендеше, тілімізді, ұлтымызды отбасымызды қадірлегендей қадірлейік! Елімізде 

қазақтардың үлесі көбейсе де, қазақ тілінің мәртебесі, оның қоғамдық қатынастардағы маңызы айтарлықтай 

арта қойған жоқ. Оны‑мұны сатып алу немесе қолыңдағыңды саудалап сату сияқты күнделікті өмірдегі 
қарапайым нан табудан бастап үлкен бизнеспен шұғылдану,  мемлекеттік қызметті атқару орыс тілінсіз әлі 

мүмкін емес. Қазіргі танда елімізде халықтың саны 17 миллионнан астам, оның 30 пайыздан астамын жастар 

құрайды. Жастар — бұл мемлекеттің негізгі тірегі бола отырып, болашақта ел басқаратын ұрпақ өкілдері және 

де елдің болашағы. Ахмет Байтұрсынұлы атамыз айтқандай орысша оқығандар орыс сөзінің жүйесіне 

дағдыланып үйренген, ноғайша оқығандар ноғай сөзінің жүйесіне дағдыланып үйренген. Қазақ сөздерін алып, 

орыс я ноғай жүйесімен тізсе, әрине, ол нағыз қазақша болып шықпайды. Сондай кемшілік болмас үшін әр 

жұрт баласын әуелінде өз тілінде оқытып, өз тілінде жазу-сызу үйретіп, өз тілінің жүйесін білдіріп, жолын 

танытып, балалар әбден дағдыланғаннан кейін басқаша оқыта бастайды. Біз де тіліміз бұзылмай сақталуын 

тілесек, өзгелерше әуелі ана тілімізбен оқытып, сонан соң басқаша оқытуға тиіспіз.    

Қазіргі тіл туралы ой қозғамаған адамда қалмаған шығар. Қариялар, үлкен ағамыздардаң бастап, мен 

сияқты жас студенттерге дейін, тіл мәселесін күнделікті көтеруде. Демек, бұл үлкен мәселе. Студенттер, мектеп 

оқушылары қазақ тілінде таза сөйлеуді қойды. Онын орнына сленг, жаргон сөздерді жиі қолданатың болды. Бұл 

қазақ тілінің қоғам арасындағы деңгейінің төмендеуі деп айтсақ қателеспейміз. [1] 

Еліміз тәуелсіздік жолының жиырма екінші жылына қадам басқан тарихи шақта, басқа елдермен иығын 

тең тіресер кезеңде мені тіліміздің қазіргі жайы толғандырады. Әсіресе, жастар, өкінішке орай, ана тіліне 

менсінбей қарауға әуес. Бүгін біздің ортада неге өз ана тілін білмейтіндер көбейді? Көшеде жүрген екі қазақтың 

бірі орыс тілінде сөйлейді, дүкенде де, қоғамдық орындарда жүрсек те көретініміз – сол. Жасы да, кәрісі де 

тілін бұрап орыс тілінде сөйлеп жатқаны. Өз ана тілінде ойын жеткізуге не себептен үйренуге тырыспайтыны 

мен үшін түсініксіз. Осылай тізе берсең қазақ тілінің бүгінгі жайы, ақын тілімен айтқанда, «Мың өліп, мың 

тірілген» қазақ ұлтының дәл өзі сияқты. 

Белгілі ғалым Махмұд Қашқари «Тәрбие басы – тіл» деп көрсетеді. Жалпы, қай тәрбиенің де бастауы 

отбасынан басталатыны рас, патриоттық сезім де отбасынан қалыптасады. Тіл туралы айтылғандардың бәрі 

желге ұшып, қоқысқа айналмасын десе, әр қазақ өз шаңырағында ағарту ісімен айналысса нұр үстіне нұр болар 

еді. Сонда ғана әр адамның санасында ұлттық намыс, патриоттық жігер оянар еді. Сөйтіп, ол да ана тілін 

қадірлеуге, сыйлауға, ұмытпауға, патриоттық сезімнің оянуына ат салысар еді. Қазақ халқы «Отан» ұғымын 

бала бойына ерте сіңіруге тырысқан, оны туған жер, ана тіл, атамекен ұғымдарымен байланыстырған. Отан 

отбасынан, ата-жұртынан, туып өскен топырақтан, ана тілінен басталған. Бірақ, қазіргі жастардың көбі мұны 

білмейді, түсінбейді. Сондықтан да мен тіліміздің өзекті мәселелерінің өзегін жастар бойындағы намыстың, 

патриоттық қасиеттердің жоқтығымен байланыстырамын. Олай болса, жастар арасындағы ұлттық патриоттық 
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тәрбиеге мән беру қажет. Нағыз патриот әрқашан ұлтына тән ерекшеліктерді түсініп, сезініп, өз ұлтының 

құндылықтарын басқа біреулердің тепкісіне ешқашан бермейді деп ойлаймын.  

«Елге деген сатқындық оның болашағына сенбеуден басталады. Қазақстанның болашағы қазақ тілінде. 

Тілсіз ұлт болмайды. Өз тілімізді сақтау, өз тілімізді құрметтеу отаншылдық рухты оятуға қызмет етеді. Әрі ол 

– ата-баба алдындағы ұлы парызымыз да» деп Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев айтқандай, мемлекеттік тілдің 

мәртебесін асқақтатып, оның қолданылу аясын кеңейтуге, дамытуға ат салысу, сонымен қатар білім 

ордаларынан бастау алуы тиіс. Адам баласы тек қана білім арқылы дүниенің құпия сырын ашады. Білімнен 

тағылым алып, болашағын болжап, келешегіне бағыт белгілейді. Білім алдымен тіл арқылы игеріледі. «Тіл 

бесікте бекиді, үйде қалыптасады, бойға ұялайды, шаңырақта шыңдалады, мектепте дамиды, сөйлегенде 

жетіледі, жазғанда қалыптасады» деген Асылы Османованың сөзімен толық келісемін. Өте әдемі айтылған, 

терең мағыналы сөз.Оқу орыс тілінде жүргізілетін мектептегі оқушылардың қазақ тілінде тілдік қатынас жасау 

деңгейін жетілдіруде, әсіресе, жазылым әрекетін дамытуда арнайы қарастыруды қажет ететін мәселелер бар. 

Мектеп оқушылары мемлекеттік тілде өз ойын нақты, дәл жеткізіп бере алмайды, олардың жазбаша сауаты 

нашар, тіл тазалығы мен сөйлеу мәдениеті талапқа сай емес. Және де орыс тілді мектептерде тек қана өзге 

ұлттардың балалары білім алып қоймайды, ол оқушылардың 50 пайызы өзіміздің қаракөз қазақ балалары. Қазақ 

тілін өзге ұлт өкілдеріне үйрету жолында тіл үйренушілерге берілетін жұмыстарды жоспарлаудың маңызы зор. 

Оқу орыс тілінде жүргізілетін мектепте оқушылар қазақ тілінің дыбыстық құрамын, дыбыстардың айтылу 

нормасын, дыбыстық заңдылықтарын, грамматикалық құрылысын меңгеруге, ойын еркін жеткізуге, жеткілікті 

дәрежеде сөздік қорын меңгеруге, сонымен бірге қазақша сөйлеуге жаттығып, қазақ тілінде қарым-қатынас 

жасай алуы қажет. Оқушыны мұндай дәрежеге жеткізу үшін педагог мамандар түрлі жаңа технологиялардың 

тиімді жақтарын алып, оқушыны жеке тұлға ретінде дамыту жолында жұмыс жасай алулары қажет.[2] 

Қазіргі жастар тілі соның ішінде, жастардың әрекеті, олардың сөйлеген сөздері бізді қатты таң 

қалдытыны рас. Ағылшын тілінде «сленг», «жаргон» деген сөздер бар. Оның мағынасы - фразеологизмге ұқсас, 

өзіндік лексикалық мағынасы бар, бірақ фонетикалық және грамматикалық жүйеге бағынбайтын сөздер тобы. 

Былайынша айтқанда, сөз, сөйлемшелердің өзгеше түрі. Кей жастар осы сленгпен сөйлеуді сәнге айналдырып, 

оны зор мақтаныш көретіні де рас. Бұл кірме сөздердің қазақ тіліндегі баламалары кейде күрделі болып 

табылады, кей кезде тіпті құлаққа жағымсыз естілетіні рас. Екіншіден, сонау КСРО заманынан бері кеңес 

үкіметінің ұлттық тілімізге қатысты ұстанған саясаты нәтижесінде отандастарымызд ын көпшілігі қазақ тілін 

жеткілікті деңгейде немесе тіптен білмейді. Нәтижесінде, олардың балалары да ана тілін жетік меңгере 

алмайды. Үшіншіден, жастарымыздың арасында слэнг үлкен орынға ие. Нәтижесінде, жастардың сөйлеген 

сөздерінде қазақи сөздер бұрмаланып, басқа тілден енген сөздермен қатар қолданылуда. Жастардың көбісі 

қазіргі кезде сленгпен қоса орыс тілін араластырып сөйлейтінін көреміз. Қазіргі кезде таза қазақ тілінде 

сөйлейтін жастардың саны аз болып келеді. Жастар қазақ тілін түсінсе де, қанша жерден біліп тұрса да 95 

пайыздан астам жастар міндетті түрде басқа тілдің сөзін қосады. Оған мысал ретінде қазіргі кезде мен араласып 

жүретін студент достарымның ортасында таза қазақша сөйлейтіндердің жоқтығы. Әр сөздің ортасына орыс 

тілін қосатындар тек жастар арасында ғана емес ересектерде де көп кездеседі. Жастардың сөйлеу құралы таза 

қазақша еместігін көреміз. Біз бұдан еліміздің тұғыры -  қазақ тілінің жастар арасында толық жетілмегенін 

көреміз. 

Қазіргі таңда қазақ тілін жастар арасында дамытуда көптеген іс-шаралар жасалған. Қазақ тілінде 

көптеген әр түрлі бағдарламалар, ойын, жарыстар және де тағы басқа іс-шаралар көптеп жыл сайын саны 

артуда. Патриоттық сезімді оятуда жастар арасында белең алады. Болашақ жастар бәрін тез үйреніп алып, алға 

қарай дамып-жетілемін деген талпынысы зор болып келеді. Қазақ тілін білетін жастар қазіргі кезде қазақ 

тілінде ғана емес орыс, қытай, ағылшын тілдері жастар арасында белең алуда, қоғамнан артта қалмау үшін 

жастар бәрін тез менгеріп алуда. Иә мұнан бәрі жақсы, алға қарай дамудың еш зияны жоқ. Тек осы кезде бұнын 

әсерінен қазақ тілі ұмыт қалмайма деген ой туындайды. Әрине жоқ себебі жастардың Отан сүйгіштігі, 

патриоттық сезімі одан сайын  артуда. 

Ал қазақ тілін толық, дұрыс білмейтін жастар арасында немесе еліміздің басқа ұлтты жастар арасында, 

басқа елдің азаматтары үшін қазақ тілін үйреніп, біліп, дамытуға көптеген бағдарламалар бар. Мысалға алатын 

болсақ қазіргі жастардың көп қолданатын ұялы телефондары, ноудбук-планшеттерінде қазақ тілін үйренетін әр 

түрлі бағдарламалар жастар үшін қазақ тілін үйренемін деген немесе басқа елдердің адамдары үшін қазақ тілін 

үйрететін арнайы бағдарламалардын кездесуі. 2014 жылы 15 желтоқсанда қазақ тілін дамытуда Астанадағы 

мемлекеттік тілді дамыту қоры Soyle.kz мобильді қосымшасы, қазақ тілінің онлайн-курсы мен «Балаларға 

арналған қазақ тілі» балаларды дамытуға арналған жаңа Bala.soyle.kz порталының тұсауы кесілді. Негізі 2013 

жылы қаланған Soyle.kz мобильді қосымшасының ерекшелігі оның көмегімен қолданушылар мемлекеттік тілді 

жеңіл әрі қолжетімді формада мүлде тегін үйрене алатындығында. Барлық сөздер тақырыпшаларға ыңғайлы 

етіп бөлінген, ол адам тіршілік әрекетінің белгілі бір түріне жататын тілдесудегі бүкіл ең қиын фразаларды 

кезең-кезеңдеп есте сақтауға мүмкіндік береді. Қазіргі таңда қосымшаны Android, iOS операциялық жүйесі бар 

смартфондарға жүктеп алуға болады. Яғни барлық жағдай жасалғанын көреміз. Аталған портал ол – Қазақстан 

президенті Н. Назарбаевтың мемлекеттік тілді дамыту, ендіру мен оның қазақстандық қоғамдағы мәртебесін 

көтеру жөніндегі қойған міндеттеріне келісті жауап беру үшін жасалған заманауи IT-жоба. 

Қазақ тілін үйренетін арнайы бағдарламалық жүйеден басқа, бейне оқытулар мысалғы Kazakh Lessons -  

Қазақ тілін ағылшын тілі арқылы оқыту сабақтары. Бұл сабақтарды Мақсат Иманғазы жүргізеді. Learn Kazakh - 
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Қазақ тілін ағылшын тілі арқылы оқыту қазақ тілінің түсіндірме сөздігі -тілді үйренушілерге көп септігін 

тигізетіні сөзсіз.  

Сөз соныңда айтар кетсем қазіргі кезде жастар өте ақылды, талпынысы зор, қолынан бәрі келеді. Бәрін 

тез үйреніп алады. Жастардың қолынан ертен барлық жастар ғана емес барлық халық қазақ тілінде еркін, тез 

үйреніп, сөйлей алатын қалге жеткізеді. Атамыз Мұқағали Мақатаев: - Мен жастарға сенемін, - деген. Жастарға, 

бізге сенсеніздер біз бәріне әрдайым дайынбыз, елімізді дамыту үшін бәрін істей аламыз, істейміз. Болашақта 

еліміздің тұрғындары таза қазақ тілінде сөйлейді деген ойдамын. Бәрі уақыт еншісінде. Жастарға сене білу 

керек. Тілі бардың, елі бар дейді. Әркім қазақ тілін бұзылмай сақталуын тілейді деп үміттенемін. Сол үшін 

Абайды, Мұқағали Мақатаевты, Ахмет Байтұрсынұлын, Мұхтар Әуезовты, Сәкен Сейфуллин және тағы басқа 

көптеген ақын жазушыларымызды оқып, білуіміз қажет деп еместеймін. Тілдің мәдениеті, болашағы, сақталуы, 

қоғамның қолыңда.[3] 

Менің елім - көп ұлтты Қазақстан. Қанша ұлттың баласы бір анадан туғандай тату-тәтті өмір сүріп 

жатыр. Қазақстанда ұлттар арасында татулық  пен бірлік, ынтымақтастық пен достық орнағаны - бәріміз үшін 

мақтаныш. Бұл - біздің Елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаевтың сарабдал саясатының, дана ойларының жемісі. 

Елімізді жарқын болашаққа жетелейтін, халық мүддесін ғана ойлайтын Елбасының арқасында біз, қазақ елі, 

мәңгілік ел болып қала бермекпіз. 

Елбасы Н.Назарбаевтың «Қазақстан-2050»: «Бір мақсат,бір мүдде,бір болашақ» атты Жолдауында: «Енді 

ешкім өзгерте алмайтын бір ақиқат бар! Ана тіліміз Мәңгілік елімізбен бірге Мәңгілік тіл болды. Бұл мәселені 

даудың тақырыбы емес, ұлттың ұйытқысы ете білгеніміз жөн. Біздің тіліміз мемлекеттің барлық жүйесінде 

қолданылуы үшін біз өзімізді өзіміз қамшылауымыз керек және осыған өзіміз атсалысуымыз қажет» деген 

жолдауындағы сөздерін барша қазақстандық құптайды. Мен әлемдегі ең бай, ең сұлу тілдердің бірі - қазақ 

тілінің құдіретіне әрдайым сенемін. Тіліміз - бірлігіміздің тірегі, халқымыздың ұлттық байлығы. 

Қазір Елбасымыз үш тілді білуді міндеттеп отыр. Болашақта бұл үлкен мәселе болмақ. Менің ойымша, 

егер адам өзге тілді білетін болса, ол рухани бай адам деп ойлаймын. Өйткені сол тіл арқылы басқа халықтың 

мәдениетін, дәстүрін үйренеді, басқа тілді үйрену арқылы танымы кеңейеді. Сондықтан мен өз 

замандастарымды «өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте» деп ақын Қ.Мырзалиев айтқандай, басқа тілді біле 

отырып, ең алдымен өз ана тілімізді құрметтеуге шақырамын  
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ҚАЗАҚ ТІЛ ЖӘНЕ АҒЫЛШЫН ТІЛДЕРІНДЕГІ МАҚАЛ-МӘТЕЛДЕРДІҢ АЙЫРМАШЫЛЫҚТАРЫ 

МЕН ҰҚСАСТЫҚТАРЫ 

 

Мақал-мәтелдерден халықтың ой-санасы, дүниеге көзқарасы, ақыл-өнегесі мол көрініс тапқан. Мақал-

мәтелдер ой дәлдігімен, мазмұн терендігімен, түр жағынан ықшамдылығымен ерекшеленген. Онда өмірдің сан 

алуан салалы құбылыстарына баға беріліп, ой түйінделіп, халықтың ғасырлар бойы тәжіриебесі негізінде пікір 

айтылады. Халық терең ойды аядай қалыпқа сыйғызып, шебер беруге тырысқан. Сөйтіп: «тоқсан ауыз сөздің 

тобықтай түйінің» жинақтап, қорытын береді. Онда халық тарихы, әлеуметтік тіршілік, ақыл-кенестер кең 

көрініс тапқан. 

Мақал дегеніміз – өмір құбылыстарын жинақтайтын бір немесе екі бөлімнен құралып, алдыңғысына 

жалпы пайымдау, соңғысында қорытынды пікір айтатын, өте ықшам, бейнелі халық нақылы. Мақалдар 

аяқталған ойды білдіретін жай немесе құрмалас сөйлем болып келеді,құрамындағы сөздер өзінің дербес 

мағынасын сақтайды. Бір мысал талдап көрейік: «Тоқпағы күшті болса, киіз қызық жерге кірер» деген мақалды 

алсақ, бұл екі жай сөйлемнен тұрады. Мұнан мақалдар көбінесе екі бөлімді болатынын көреміз. Оның үстіне 

мақалда ой тиянақты болып келеді. Алдыңғы ой екінші түйінді пікірдің шарты түрінде келеді. 

Алдымен,  мақал-мәтел дегеніміз не? Осы сұраққа жауап тауып алайық. Мақал - мәтелдер ол әлемдегі әр 

этностың немесе халықтың өз даму тарихында басынан өткерген алуан түрлі жағдайлары, тұрмыс-тіршілкте 

кездестірген қиыншылдықтары, қоғам мүшелерінің өз араларындаларындағы қарым-қатысы, мінез-құлқы, әлем 

тану тұрғылары жөніндегі жасаған қорытындылары, тұжырымдарының жиналған түйіні, өмір тәжірибесінен 

жинақталған философиялық ойлардың ұтқыр, жатық та көркем көрінісі, тұрақты сөз тіркестерінің ұтымды 

пайдалануы оралымдардың еңделіп, әсемделген, әбден қалыпқа түскен, тұрақталған түрлері.  

Қазақ фольклорында “шыбынның басына бақ қонса, самұрық құс сәлемге келер”деген мәтел бар. Өмір 

қызық қой! Біреулер бар: тым жылпос, әккі, қу өмірдің бос жерлерін білгіш-ақ. Көз ұшында мұнарланып 

көрінген бақ пен дәулетті жазбай таниды, соған жету жолында айламен өзін “алтын ыдысқа салып”көрсетуге 

тырысады. Ретін тауып жағымпазданады, жарамсақтанады. Ары мен ұжданын сатып, әйтеуір бір биліктің балақ 

бауынан ұстайды айналасына шыбын-шіркейді жинайды. Өзінен ақылы асқан адамды жек көреді, ығыстыруға 
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шеберлік көрсетеді, мүсәпірлік пен бағыныштылықты, өтірік пен өсекті дәріптейді, қорлау мен намысқа тиюдің 

тәсілдерін ойлап табады, ел арасына жік салады, тозу мен құлдырауды ұйымдастырады. Ондайлардан 

салмақты, зерек адамдардың өздері сескенеді, ішкі салмағын жоғалтады, оның айтқанына өз еркінен тыс 

бағынуына мәжбүр болады. Самұрық құс сауысқанға сәлемге келіпті деген мәтел осы жайларды тұспалдап 

баяндайды.” Дүние — ақсақ елік жеткізбейді ” деген мәтел де қиюы қашқан дүниені жалғаймын деп, тепеңдеп 

тозығы жеткен кедейдің күйін көрсетеді.  

Фольклорист М. Әуезов қазақ мақалдары мен мәтелдерінің көпшілігі өлең түрінде келетіндігін, ондағы 

ассонанс, аллитерациялардың мол болатындығын атап көрсеткен. Соған бір мысал келтірелік: 

Туған елдің қадірін, 

Шетте жүрсең білерсің. 

Тепкі көріп тентіреп, 

Текке жүрсең білерсің. 

Сол сияқты: “тозған қазды – топтанған қарға алады”, “Сұлу сұлу емес, сүйген – сұлу”. Аталған мақал-

мәтелдердің көркемдік құны олардың ұйқастары мен ырғақтарында.  

Мақал-мәтелдерде халқымыз жақсылық пен жауыздықты, адамдық пен арамдықты, еңбеккерлік пен 

еріншектікті, жомарттық пен сарандықты сынап, бүкіл жұртшылыққа адмагершілікке тән мінез-қылықтардың 

барлығын ұсынады. Өкінішке орай ғылым мен техниканың дамуына байланысты біз дайын құндылықтарғы 

әбден үйреніп, төселіп кеттік. Олар – әлемдік ғаламтор өнімдері, электрондық өнімдер, т.б. Сөз жоқ, бұл 

құндылықтардың да өмірде алатын орындары зор. Дегенмен, адамдар арасындағы «тірі» қарым-қатынасқа 

жетпейді. Мақал-мәтелдерде поэзияға тән жинақылық, саздылық, ұйқас, ырғақтылық кездеседі. «Ел үмітін ер 

ақтар» деген мақал-мәтел, біріншіден, бірыңғай жіңішке дауысты дыбыстардың қатысуымен, екіншіден, «е» 

дауысты дыбысының қайталануымен, үшіншіден, сөздердің үнемделіп қолданылуымен ерекшеленеді. Мақал 

мен мәтелдер құрылысы жағынан сырттай ұқсас болып келгенімен, өздеріне тән ерекшелігі, яғни бір-бірінен 

өзіндік айырмашылығы болады. Мысалы, мақалда ой анық, тұжырымды түрде қорытылып беріледі. Ойдың 

салдары мен себебіқатар айтылады. Мысалы: Дос жылатып айтады, дұшпан күлдіріп айтады. Мәтелде ой 

тұспалды, бейнелі түрде ишарамен беріледі. Істің салдары айтылып, себебі берілмейді. Мысалы: Қызым, саған 

айтам, келінім, сен тыңд.Қазақтың мақал-мәтелдерінің өскелең ұрпақтың эстетикалық мәдениетін дамытуда да 

маңызы зор. Мұндай мақал-мәтелдердің мазмұны ата-бабаларымыздың бүкіл өмір тәжирибесін қамти отырып, 

жас ұрпақ санасын, әсемдік сезімін, талғамын, көзқарасын дамытады. Осыған орай көптеген ғалымдарымыздың 

ғылыми зерттеу еңбектерінде сөз болған мақал мәтелдердің тәрбиелік мәні жөніндегі пікірлеріне көңіл аударып 

көрелік. Мысалы,Б.Адамбаев «Халық даналығы» деген еңбегінде: «Әр халықтың мақалы мен мәтелі – сол 

халықтың өзі жасап алған логикалық формуласы, ережесі. Ол кез-келген оқиғаның, мәселенің тұсында еске 

түседі, тілге оралады. Сөйтіп, көп ойлануды, ұзақ баяндауды керек ететін қиын нәрсені жеп-жеңіл, оп-оңай, бір-

ақ ауыз сөзбен түсіндіреді, ұғындырады» деп, мақал-мәтелдердің мінез-құлық мәдениетіне, өнерге, әдебиетке, 

деген негізгі талаптарын тұжырымдауға болатынына тоқталады. 

Мақал-мәтелдер өмір құбылыстарының барлық саласын қамтитын болғандықтан, олардың тақырыптары 

да сан алуан. Мақал-мәтелдер де айтар ойды әсерлі жеткізу үшін көркемдеу құралдары қолданылады. Мысалы, 

«Жақсы жігіт – жағадағы құндыз, жақсы қыз – аспандағы жұлдыз», «Жаман тұқым егінді былғайды, жаман 

жігіт елді былғайды», т.б. Мұндай орынды қолданылған бейнелеу құралдары мақалдың ажарын ашып, ой 

өткірлігін арттырады, адамның бойында мәдени дағдыларды қалыптастырады. Қазақтың жазба әдебиетінің 

негізін салушы ұлы ақын Абай Құнанбайұлы ұлтымыздың ауыз әдебиетіні асыл қазынасы мақал -мәтелдердің 

шығу тегін терең зерттеп, құнды пікірлер айтты. Мысалы, Жиырма тоғызыншы қара сөзінде: «Біздің қазақтың 

мақал-мәтелдерінің көбінің іске татырлығы да бар, іске татымақ түгіл, не құдайшылыққа, не адамшылыққа 

жарамайтыны да бар» дей келе, «Қалауын тапса, қар жанады, сұрауын тапса, адам баласының бермейтіні жоқ», 

«Атың шықпаса жер өртте», «Алтын көрсе, періште жолдан таяды», «Ата-анадан мал тәтті, алтын үйден жан 

тәтті» деген мақал-мәтелдердің сұрамсақтық, пәлеқорлық, дүниеқоңыздық, қулық-сұмдық, алаяқтық сияқты 

жат мінездерді уағыздайтын, мағына-мәні қайшы мақал-мәтелдер екенін дәлелдеді. Сондай-ақ, Отыз үшінші, 

Отыз алтыншы сөздерінде «Өнерді үйрен, үйрен де жирен», «Өнерліге тоғыз өнер де аз», «Алтау ала болса, 

ауыздағы кетеді, төртеу түгел болса, төбедегі келеді», «Аз араздықты қуған көп пайдасын кетірер», 

«Ағайынның азары болса да безері болмас», «Жол қуған қазынаға, дау қуған пәлеге жолығады», т.б. халықты 

өнерге, бірлік-берекеге, достыққа шақыратын мақал-мәтелдердің мәніне баға берді. Шығыста: Үш іс тындырған 

адам, яғни бала өсірген кісі, тал өсірген кісі және кітап жазған кісі өлмейді» деген даналық сөз бар. Қазақ 

халқының «Ер адамның алдында ашылатын есігі болсын, әйел адамның алдында тербиелейтін бесігі болсын», 

«Адам ақылымен сымбатты, ұрпағымен қымбатты», «Ұлы бар үйде қуат бар, қызы бар үйде шуақ бар» деген 

мақалдарының идеясы да соған саяды. «Тәрбие тілден басталады» дейтін халқымыз ана омырауынан 

ажырамаған кезден-ақ бөбегің ана тілінің ақ уызымен ауыздандыра бастау керектігін, ана тілі – адамның ғұмыр 

бойғы серігі, рухани қуаты, күрестегі құралы екендігін меңзеп отыр. Қазақтың халық педагогикасы – ғасырлар 

бойында қалыптасып, қорлана байып келе жатқан ғылым. Халқымыз «Мақал – сөздің мұнарасы» деп, халық 

ауыз әдебиетінің асыл бір жанрына осындай бағаны өзі берген. Мұнара биіктікке, асқарлыққа, парасат асқарына 

мезгейді. Мақал-мәтелдің озық-артықшылығы ойды сығымдап, нақышты әрі әсерлі, санаулы сөзбен әрі өткір, 

әрі мәнді айтып, суреттеуінде. Халық өзінің тәлімгерлік трактаттары мақалдар мен мәтелдерге шебер сыйғыза 

білген. Бір естігеннен жадыңда қалады, тәлімгерлердің де, тәрбиеленушілердің де жаттауына оңтайлы, жеңіл. 

Және бір ғажабы, өмірдің өзі секілді желісі үзілмей, өркен жайып, жыл асқан сайын жемісін елге ұсынып 
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отыратын даналық көзі мақал-мәтелдер өз қатарын қалыңдатып отырады. Жаңа дәуір талабына сай жаңаша 

туындайтын мақал-мәтелдердің иесі де, көнеден сақталып келе жатқан, сұрыптала, сұлулана түскен асылдарды 

сақтаушы да – қарапайым халық. Сонымен, өткен замандарда жасаған сал-серілер мен ақындарымыздың бізге 

қалдырған ой-парасат, мирасы даңғыл жол сияқты екен. 

Мақал - мәтелдердің тақырыптары әр түрлі және алуан, ол халықтың әлеуметтік шаруашылығы, рухани 

өмірін түгел қамтиды. Сол арқылы әр түрлі тақырыптар Отан, туған жер, атамекен, адамгершілік пен достық, 

еңбек туралы болып келеді. Елі мен жерін емірене сүйген халық Отанды шексіз сүюді ұрпағына өсиет етеді. 

«Ел - елдің бәрі жақсы, өз елің бәрінен жақсы», «Туған жердей жер болмас - туған елдей ел болмас», «Өз елің - 

алтын бесік», «Ер жүрегі – ел үшін туады, ел үшін өледі»,- деп халықтың туған жеріне, еліне деген шынайы 

сүйіспеншілігі терең түйінделген. Сол арқылы туған жерді алтын бесіктей аялап, бағалау керектігін, ол үшін 

өміріңді берсең де артық еместігін бейнелейді. Мақал – мәтелдердің тура және ауыспалы мағынасы болады. Ал 

ағылшын тілімен ұқсастықтарына келетін болсақ, мақал-мәтелдердің шығу тарихтары өте ұқсас болып келеді. 

Ағылшын тілі идомалық тіркестерге өте бай тіл. Сондықтан оларды әдебиеттерде, фильмдерде, радио және 

телидидар бағдарламаларында, осыған қоса әр күнгі қарапайым сөйлескенде де кездестіруге болады. Ағылшын 

идиоматикасы қазақ идиоматикасы сияқты өте көп қырлыы болып келеді. Ал айырмашылығы ол оның сөзбе-

сөз мағынасында. Мысалыға егер сөздері тура солай болып аударылмаса да, негізгі ойы бірдей болып келеді. 

Ал енді мақалдарымызды көрейік:  

A little learning is dangerous things. Үйрен де жирен (Аз үйрену қауіпті іс) 

Nothing seek nothing find. Жүргенге жөргем ілінеді. 

You must reap what you have won. Не ексең соны орасың. 

Every time you stop a school you will have to build a jail. Қай жерде бір мектеп жабылса, сол жерде бір 

түрме көбейеді. 

Confessing a difficult makes half amends for it. Қателікті мойындау – оны жартылай түзеткенмен тең. 

An apple a day keeps doctor away. Күніне бір алма жесең, емшіден аулақ боласың. 

Bad news travels fast. Жаман хабар тез тарайды. 

Patience is bitter but its fruit is sweet. Шыдаудың өзі ащы болғанымен, жемісі тәтті. 

Nothing is impossible to a willing heart. Қиын іс жоқ ғаламда, ықылас қойға адамға. 

Where there is a way there is hope. Қайда үміт болса жол сонда. 

Little strokes fell freat darks. Еңбек етсең емерсің. 

Easy come easy go. Тез келген бақ тез кетеді. 

Failure is the mother of success. Жеңіліс – жеңістің анасы. 

Bread is staff of life. Ас – адамның арқауы. 

Easier said than done. Айту оңай, істеу қиын. 

A good medicine tastes bitter. Дос жылатып айтады (Шипалы дәрі ащы болады). 

There is no rose without a thorn. Мінсіз адам болмайды. 

Good beginning is half done. Жақсы бастама – жұмысты жартылай тәмамдау. 

A tree is known by its fruit. Еңбегіне қарай өнбегі. 

All is not gold that glitters. 
Жылтырағанның бәрі алтын емес. 

Care killed the cat. Еңбек қажытпайды, қайғы қажытады. 

Қорытыла келгенде мақалдардың қазіргі жаһандану кезеңінде білімге ұмытылған жастарымыз үшін 

берер тағылымы өте зор. Халық ауыз әдебиетінің бір саласы – мақал-мәтелдер газат журналдарында жарық 

көрген ақын жазушылардың ой-толғауларынан туындап, халық ауызында мақалға айналған ой-түйіндермен 

толықтырылып отырылады. Оларды да сұрыптап, өмір тұрмысымызда пайдаланып отырсақ, тіліміздің баюына 

қосқан үлесіміз болары анық.  
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ҚАЙТА ОРАЛҒАН ҚАЗАҚТЫҢ ДӘСТҮРЛЕРІ 

 

Тәуелсіздігімізді алып, өшкеніміз жанып, жолғалтқан салт-дәстүрімізді қайта жаңғыртып, ұлттығымызды 

ұлықтап, бүкіл әлемге «Мен қазақпын!» деп жар салыпәйгілі ел болдық.Бүгінде барлық дүниежүзі елдерінің 

алдында Қазақстанның беделі арта түсті. 

Ендігі кезекте қайта оралған халқымыздың салтын әлемге паш етсек деген оймен осы бір шағын 

мақаладан бастамақпыз.  

Салт-дәстүр – ұлттық тәрбие. Әрине, ұлттық тәрбиенің бастамасы қазақ халқына тән үлкен бір ерекшелік 

«сәлемдесу» дәстүрі. Сондықтанда қазақ халқында «Сәлем - сөздің атасы» - деген мақал бар. Ендеше адамның 

қарым-қатынас жасауының басты әліппесі сәлемдесуден басталады. Үлкенге құрмет, кішіге ізет бұл қазақ 

халқының әлімсақтан келе жатқан ең озық тәрбиесі. Айта берсек тауылмайтын тамыры тереңде жатқан әдет-

ғұрып, салт-дәстүр, ырым-тиымның жастар тәрбиесінде алар орны ерекше. Осы орайда елдің ұлттық сипатына 

қызмет ететін ұлттық идеология қажет екені белгілі. Ұлттық идеология дегеніміз – халықтың, бүкіл елдің әдет-

ғұрып, салт-дәстүрін, санасын ғасырлар бойы дамытып, жетілдіру арқылы ұрпақтан-ұрпаққа берілетін ережесі, 

ол сол халықтың тілін, ділін, мемлекетін қалыптастыруға қызмет етеді. Әр халықтың өзіне тән, қоғамның 

дамуына байланысты ерекшеліктері болады.  

Ұлттық мемлекет идеясы – ұлттың дәстүрі мен салт-санасы, әдет-ғұрпы. 

Ұлттық сана дегеніміздің өзі де әр адамның жеке азаматтық санасы сияқты, әр ұлттың өз тіршілігін өзі 

бағдарлауы, өзінің барар жерін, шығар биігін өзі белгілеуі, өзінің алдына өзі мақсат қоя білуі деп түсінеміз. 

Қазақтың салт-дәстүрі мен мәдениетінің үш мың жылдық тарихының барлығына, оның түрлі жалғастық 

пен сыбайластық нәтижесінде кейінгі ұрпаққа, бүгінгі кезеңге қандай деңгейде келіп отыр деген ой кім-кімді де 

мазалайтын болуы керек. Мәдениетті ұлттық салт-дәстүр мен әдет-ғұрыптан бөлек алып қарау, ол үлкен 

қателікке ұшыратады. Мәдениеттің көзі болып келген ата-бабаларымыз бірін-бірі өте жоғары сатыда сыйлап, 

соның арқасында рухани құндылықтарды бойларына жинап, ұрпақтан ұрпаққа дарыта білді. 

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан халқына «Қазақстан-2050» 

стратегиясы: Қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты Жолдауында: «Дәстүр мен мәдениет – ұлттың 

генетикалық коды. Патшалықтың, төңкеріс дүмпуі мен тоталитаризмнің барлық ауыртпалығы мен 

қиыншылықтарына қарамастан, біздің еліміздің аумағында тұратын қазақтар және басқа да халықтардың 

өкілдері өздерінің мәдени ерекшеліктерін сақтай алды. Тәуелсіздік жылдарында жаһандану мен вестернденуге 

қарамастан, біздің мәдени іргетасымыз беки түсті. Қазақстан – бірегей ел. Біздің қоғамда әртүрлі мәдени 

элементтер бір-бірімен бірік-кен және бірін-бірі толықтырып тұрады, біріне-бірі нәр беріп тұрады. Біз өзіміздің 

ұлттық мәдениетіміз бен дәстүрлерімізді осы әралуандығымен және ұлылығымен қойып қорғауымыз керек, 

мәдени игілігімізді бөлшектеп болса да жинастыруымыз керек» - деген болатын. 

Қазақ мәдениеті мен әдет-ғұрпының, салт-дәстүрінің жоғары екендігі дүниежүзіндегі өркениетті елдерге 

ертеден белгілі болған. Қазақ еліне, оның салты мен дәстүріне, мәдениетке деген қызығушылықты әріден 

бастамай-ақ XVIII ғасырдан бастасақ, атақты ғалымдар В.Жуковский, В.Даль сияқтылар немесе М.Потанин 

халқымыздың әдет-ғұрпы мен салт-дәстүрін таңдана қызығып жүріп жинап жариялаған еңбектері дәлел бола 

алады. Немесе А.С.Пушкиннің «Қозы-Көрпеш-Баян сұлу» жырын жазып алып аудартуы біздің салт-

дәстүрімізге, мәдениетімізге деген құштарлықты байқатады. 

Қазақ жұртының қазақ болып, біртұтас елге айналуында, өркендеуінде айтулы хан-сұлтандарымыз, 

батырларымызбен бірге көсем билеріміздің де айрықша үлес қосқанын айту парыз. Біз темір қоршау, жабық 

қараңғы түрме салмаған халықпыз. Бұл көріністер турасын айтқанда әлемге әйгілеп, ту етіп көтеруге тұратын 

қоғамдық адамдық мәдениеттің ең жоғарғы шегі десек қателеспеспіз. Дүние жүзі халықтарының салт-дәстүрі 

мен әдет-ғұрпының адам тәрбиесіндегі өресі, қазақ деген халықтың адам баласына деген ғибратты ойынан 

туындаған философиялық тұрғыда зерделенген, ақылшы билеріміздің өте жоғары мәдениетпен сусындаған 

асыл қазына болып есептелетін өсиеттерінен әлдеқайда төмен жатқандығын кейбір ойшылдарымыз 

мойындауда. 

Ұлттық мәдениеті (салт-дәстүрі) жоғары дамыған ел кез келген өркениетті деген елден оқ бойы озық 

тұрады» деген түрік ағайындардың ұстанған берік қағидасы бар. Олардың замана ағыстарында жұтылып 

кетпей, ұлттық этнопедагогика, ата дәстүрді осы күнге дейін сақтап қарыштай дамуының мәнісі де осында. 

Осындай өзінің түп-тамыры, ата-тек болмысынан айнымайтын, Көк Тәңірі мен аруақты ата-бабаларға, әулие-

әмбиелерге сыйынып, ұлттық рухын, ар-намысын асқақ та бекем ұстайтын халық қана біртұтас ұлт болып 

ұйысып, баянды болашаққа түзу жол түзе алмақ. Бүгінгідей өз тізгініміз өз қолымызға тиіп, зайырлы, 

унитарлық, ұлттық мемлекет құрамыз деген тұста ұлттық саясатымыз, ұлттық идеологиямыз қандай болуы 

керек? Үш ғасырлық бодандық пен жетпіс жылдан астам уақыт кеңестік өпірем саясат кезінде жоғалтқан 

есеміздің орнын толтырып, рухани мерейімізді қандырып, қазақы салт-дәстүр, әдет-ғұрып, жөн-жоралғы, әдеп 

пен иман секілді тектілік қасиеттерімізді жаңғырта дамыту - бүгінгі күннің басты талабы. Нағыз Қазақ 

болудың, Мәңгілік Қазақ елі болудың алғы шарты. 

Қазақ үлкен ұлына енші беріп, шаңырағын көтеріп, алдына мал салып, бөлек үй етіп шығарып отырады. 

Кіші ұлын қолына ұстайды. Әйтеке бидің өсиетінде: - «Үлкен балаға енші тисе, кіші балаға мұра, үлкен ағаға 
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төр бұйырса, кенже ініге қара орын бұйырған» деген бар. Ата-ананың шаңырағы кіші балаға қалып отыр-ған. 

Ғылымда бұл салтты минорат үрдісі деп атайды. Бұл қағида көшпелілердің тек қана ошақ басы қарым-

қатынасында емес, саяси мемлекеттік құрылымында да қатты қадағаланған. Егер ағайын арасында туыстық 

жолмен табыса алмай жүргендерге «өкіл аға», «ноқта аға» етіп табыстыру да осы қағидаларға кіреді. Қазақ 

үшін татулықтың, тұтастықтың асқақ өлшемі - екі туып, бірі қалу, сондықтан да бүкіл ұлтымызды екі туып, бір 

қалған етіп көрсету идеологиясын ұстанған. 

Ескіден келе жатқан, санаңа сіңіп қалған әдет-ғұрыптардың барлығын дұрыс, еліміздің қазіргі ұстанып 

отырған саясаты мен ұлттық идеологиясына сай деп толықтай қолдану керек деген тұжырым жасауға әрине 

болмайды. Кейбір қолданылып келе жатқан үрдістерге Әйтеке биден бастап наразылық көрсетіп, оны өзгертуін 

талап еткен. Әсіресе, қазақ қауымын өрге басуға кедергі келтірер кертартпа дәстүрлерге батыл қарсы 

шыққандығында. Адамды, азаматты ата-тегіне қарап емес, қабілетіне қарап бағалауға үндегендігінде. Сол 

арқылы халқына қамқор, еліне пана бола аларлық шын асылдар мен шын арыстардың көбейе түсуін 

көксегенінде. Әсіресе қазаққа өз-өзін тұтас ел қылып басқарар уақыттың келгендігін айрықша баса 

көрсеткендігінде. Ешкімге есесін жібермес би, батырлықпен қоса, көрші елдермен тату болып, тіл табыса алар 

мәмілегерлікке де қатты мән беруде біздің Әйтеке сияқты билеріміздің мүдделі болғандығын айтқанымыз жөн 

болар. Біздің еліміз - қазақтың көсемі халықтық мұраттың көксеген биігіне емін-еркін көтеріле алатын 

майталман болса екен деп тілейді. 

Жалпы қазақ халқында ой-санамызды оятатын, қазіргі уақытта ұмыт бола бастаған салт-дәстүрлеріміз аз 

емес.Сол дәстүрдің ұмыт бола бастаған бір-екеуіне тоқтала кеткенді жөн көрдік. Бұл ретте «Адырна» ұлттық 

этнографиялық проталында Әлия Бейсенова апайымыздың «Дәстүр мен ұрпақ тәрбиесі – ұлттық идеологияның 

негізі» атты көлемді мақаласындағы: «Әр халықтың бойында жаңаны қабылдау қасиетімен бірге кертартпалық 

та болады. Осы кертартпалық, ең алдымен, дәстүрге қатысты. Біз жаңаны қабылдай тұрып, ескі әдетті, мінез-

құлықты, яғни дәстүрді сақтауға тырысамыз. Ұлттың ұлттылығын сақтау үшін дәстүрдің озық үлгілерін 

тұрақтандырып, ол үшін күресу қажеттігі де осыдан туады». Біз еліктегіш халықпыз, осы әдетіміздің, ерсі 

қылықтарымыздың арқасында ата-баба аманат етіп қалдырып кеткен ғұрып, салттарымызды да жоғалтып 

алдық. Мысалы, «Түйемұрындық», «Қынаменде», «Итаяғына салу», «Қапқа салар», «Дәмету» т.б. көптеген 

салт, ғұрып, ырым сияқты дәстүрлерді біреу білсе, біреу білмейді. Мені қызықтырған да осындай жайттар, 

ендігі кезекте бірте-бірте жойылып бара жатқан, ұлттық нақыштағы осы бір ғажап дүниелерімізді насихаттауды 

жөн көрдік. 

Салт-дәстүрлеріміздің кейбірі халық арасында кеңінен пайдаланылып жүрген болса (айдар тағу, қонақ 

кәде, бастаңғы және т.б.), кейбірі ұмыт қалып барады. Әсіресе жастарымыз біле бермейтін салт-дәстүрлеріміз 

жетерлік. Ата-бабаларымыздан мұра боп қалған салт-дәстүрлер әрдайым игі мақсаттар үшін қолданыста 

болған. Сол себепті оларды біле жүру, кей-кейде өмірде іске асыруда артық етпес. 

Ақсарбас атау. Қауіп-қатерге ұшырағанында «А, Құдайым оңдасын! Мені осы қиындықтан құтқара гөр! 

Ақсарбас!» деп құдайды атайтын болған. Мұндай жағдайда «Ақсарбас!» деп үш рет айқайлаған. Сосын қауіп-

қатерден аман қалғанында әлгі адам ауыл аймағын шақырып құдайы берген. Ақсарбасқа шалынатын малдар: 

бозқасқа (қой), көкқасқа (жылқы), қызыл-қасқа (сиыр). Адам ақсарбас атағанда қай малын айтса, соны құдайыға 

союға тиіс. 

Асату. Бұлдәстүр Сәбит Мұқановтың «Халық мұрасы» деген кітабында толық баяндалған. Дастарқан 

басында ет жеп отырғандар тоғая бастағанында, төрде отырған ақсақал қалған етті қолымен қонақтарға, жас 

балаларға асатады. Бұрындары ауыл балалары ет асаймыз деп қонақ келген үйдің  қасында жүретін-ді. 

Ат тұлдау. Ер адам қайтыс болғанында мініп жүрген атының жал-құйрығын күзеп, оны бос жібереді де, 

өлген  адамның  жылында  сол  атты  әкеліп сояды. 

Аунату. Қазақтар үйіне келіп қонақ болған, қонып кеткен адамдардың отырған, жатқан жеріне «баламыз 

осы атасына тартсын, бойына осы атасының қасиеттері қонсын» деп балаларына унатып алатын болған. Елге, 

ағайынға сыйлы азамат кіндік қаны тамған туған жеріне келгенінде халық, туған-туыстары, дос жарандары оны 

сол жердің топырағына аунатып алған. Шыңғыс Айтматов үйіне Мұхатр Әуезов келгенінде, ол отырған 

орындыққа ұлын унатып алған көрінеді. 

Аяғына жығылу. Кешірім сұраудың ең үлкен, кішіреюдің ең ауыр түрі – осы ғұрып. Оны орындағанда 

айыпты адам жанына абыройлы, қадірлі кісілерді ертіп алып, тисті адамның үйіне рұқсат сұрап кіріп, кешірім 

сұрайды. Айыбы үлкен болса, айыпкер өзі кінәлі болған адамның аяғына жығылып, оны құшақтаған қалпы 

жылап, кешірім  сұрап, жалынған. «Аяғынажығылу» - әрі ғұрып, әрі жазаның бір түрі. 

Байғазы беру. Үлкеннің кішіге, яғни балаға беретін сыйы. Жас ұл-қыз, бойжеткен, бозбала жаңа 

киімкигенде, жаңа зат алғанда аға, апа, ата-әжесінен, туған-туыстарынан оған байғазы сұрайды. Олар байғазыға 

ақша, мал, мүлік, әйтеуір бір зат беріп, құтты болсын айтады. 

Босаға майлау. Жастар шаңырақ құрғанында немесе біреу жаңа үй алғанында жақын туған-туыстары 

келіп жаңа үйдің босағасына май жағу салтын жасайды. Ол осы үй берекелі, майдай жұғымды, көптің үйі 

болсын деген ниеттен туған. Босағасын майлаған адамға шаңырақ иелері кәде береді. 

Енші беру. Ата-анасы баласы балалы болғаннан кейін «енді өз күндерін өздері көре алады» деген сенімге 

келіп, отау тігіп, бөлек шығарады. Сонда малынан – мал, мүлкінен – мүлік бөліп береді, ыдыс-аяқ сыйлайды. 

Оған келіннің  төркінінен келген дүниесі қосылып, жас жұбайлар жеке  шаңырақ  болып шыға келеді. Мұны 

енші беру деп атайды. Ата-анасы қайтыс болса, олардың малы мен дүние-мүлкі қалған ағасы, інісіне енші бас 

беруге тиіс. 
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Ерулік беру. Ауылға басқа жақтан бір үй көшіп келсе, бауырларының бірі туған-туыстарына жапсарлас 

келіп қонса, көрші-қолаң немесе жақындары жаңа үйге «ерулік» деп ас пісіреді, табақ тартып, қонақасы береді. 

Осылайша қазақтар танысын, танымасын бір-бірін бөтенсімей, өз ортасына тарта білген. 

Қалау айту. Біреудің жақсы малына, мүлкіне көңілі кеткен адам сол үйдің иесіне немесе әйеліне, 

баласына соған лайықты бағалы бір тарту әкеліп, әлгі дүниені, жануарды «менің қалауым осы» деп сұрайды. 

Кейде үй иесі мұндай сыйлы, жөн-жоралғысымен келген қонаққа өзі сөз салып: «Бұл үйден қалаған бір заттың 

барма? Қалауыңызды айтыңыз» деп сұрап, қалаған затын сыйлайды. 

«Қынаменде» (дәстүр). «Қынаменде, жар-жар мен беташар бар, өлеңсіз солар қызық бола ма гүл?» 

(Абай). Бұл да ұлттық ғұрпымызда салтанатты да, көңілді кештің бірі. Құда түсіп, уәде пісіп, қалың мал төлеген 

соң күйеудің атастырған қалыңдығын алғаш рет көруге келген тойы «қынаменде» деп аталады. Шығыс 

халықтарында «қынаменде» кеші қыз абыройының тазалығын білдіру үшін қалыңдықпен бірге болған күннің 

ертеңіне де өткізіледі. Ән, күй, би қатар жүргізілетіндіктен «қынаменде» жас жұбайлардың шаттық кешіне, 

жастардың махаббат мұратына жету символына айналған. Бұл да дәстүрге бай еліміздің тәрбиелік ережесінің 

бір саласы. 

«Түйемұрындық» (ғұрып). Ұзатылып жатқан келіншек көшінің жолында отырған ауылдың адамдары 

(жастары, әйелдері) керуен атының ноқтасынан, не түйесінің бұйдасынан ұстап тұрып сұрайтын кәдесі. Қыз 

анасы оларға кәдесін жасайды, кәде алған риза болып, бақыт тілеп батасын беріп, жол болсын айтады. 

Қалыңдығын алуға келген күйеу барлық жол жоралғыларымен яғни құдалық кәделерімен, үлкендерге 

арналған сый сияпатымен, той малымен келеді. Той басталды. Қыз өз үйінен аттанар алдында оның әкесі 

барлық құдаларға киіт кигізеді. Күйеу баласына да сыйлық береді. Бірақ ол киіт емес «қапқа салар» деп 

аталады. Ол бағалы киім, қымбат ер тоқым, жігіт жарақтары немесе мал болуы мүмкін. Әрине, бұл қайын 

атаның дәулеті мен мырзалығына, абырой беделіне сай жасалатын жолды дәстүр. 

«Шаңырақ түйе» (дәстүр). Ұзатылып келе жатқан қыздың және оның жанындағы әйелдердің (шешесі, 

жеңгесі, сіңлісі, т.б.) мініп келе жатқан көлігі «шаңырақ түйе» деп аталады. Және ол келін үшін ыстық қасиетті 

мал болып саналады. Бұған жолшыбай кездескен немесе бөтен адам мінбейді. Егер міне қалса оны көрген жұрт 

«пәленше келіннің шаңырақ түйесіне» мініп келді деп келемеждеген. Ертедегі салт бойынша көште үлкен 

шаңырақ жеке түйеге артылып, алдымен жүреді екен. Оған адам мінбейді, атпен жетелейді, «шаңырақ түйе» 

деген сөз осыдан шыққан. 

Күйеуаяқ (ғұрып). Жігіт қалыңдығын алғаннан кейін әдеп бойынша енесін қошаметпен өз үйіне апарып 

салады. Ата-енесі күйеу баласына ірі мал атайды. Мұны «күйеуаяқ» дейді. 

«Құйрық бауыр» (салт). «Құйрық бауыр жедің бе, құда болдым дедің бе» (мәтел). Бұл құдалық дәстүр 

рәсімі болғанмен ұлт салт дәстүрінде орны бөлек жай. Екі жақ келісіп құда болған жағдайда оларға «құйрық 

бауыр» арнаулы сый әкеледі. Әкелуші әйел «бауырдай жақын, құйрықтай тәтті болыңдар» деп тілек білдіреді. 

Одан барлық құдалар ауыз тиеді. Құйрық бауыр қазақ дәстүрінде құда болудың заңды белгісі құжат болып 

бекітілген. 

Ауыз әдебиетіндегі тұрмыс салт жырларының мұндай үлгілерінің көпшілігі ұмытылуға айналған. 

Дегенмен ел ішінен оның бірнеше жақсы түрлерін әлі де табуға болады. 

«Итаяғына салу» (дәстүр, ырым). Жас келіншек бір ауылға қыдырып барғанда, не есік көруге 

шақырғанда әйелдер не үлкен әжелер оған «итаяғына» сал деп сақина,күміс, жүзік сияқты заттар береді. 

«Итаяғына салу» деген келіншек босанып баланы шаранасынан жуатын суға яғни «шілде суына» әлгіндей күміс 

жүзік, сақина, күміс түйме сияқты заттарды ыдысқа салып жіберіп, нәрестені жуады. Жуып болғаннан кейін 

әлгі заттарды сол жердегі әйелдер ырым қылып бөлісіп алып, мәз мейрам болып тарасады. 

Дәметкен сары майдан кеудең құрсын» (халық өлеңі). Дәметудің әр түрі бар. Ал ырымда жас 

келіншектердің дәметуінің жөні бөлек. Жас балалар мен келіндер ата енелері қонақтан келсе, олардан тәтті 

дәмететін әдеті бар. Әсіресе, балалы жас келіндер дәметсе оның меселін қайтаруға болмайды. Өйткені, дәметіп 

отырып ойындағысы болмаса оның емшегі ісіп кетеді. Бұл өмір шындығы. Ал үлкен кісілер, аналар, әжелер жас 

келіншегі бар үйге дәметіп қалар деп қашанда қалтасына дәм тұзын сала жүреді. Бұл әркім ескере жүретін 

ескіден келе жатқан ырым. 

«Халық алдында ұялу деген жақсы сезім – өзіңнен өзің ұялу, бәрінен де жақсы», - дейді. Л.Толстой. 

Халықтың, ғасырлар бойы асыл ой тамшысынан жинап, алмас қазынадай сақтаған мұрасын құрметтеу, 

адамгершілігін, ұяттың не екенін естен шығармау қасиетті сезім. Халық дәстүрлері жас ұрпақты өз халқының 

тарихын, мәдениетін, рухани, табиғи байлығын, жерін, елін сүюге баулиды. 
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ҚАЗАҚТЫҢ ҚАНАТТЫ ҚЫЗЫ 

 

Хиуаз Қайырқызы Доспанова (15 мамыр 1922 жыл, Ганюшкин Атырау облысы— 21 мамыр 2008, 

Алматы қаласы) — Екінші дүниежүзілік соғысының қазақтан шыққан жалғыз әйел-ұшқышы, жауынгер, батыр, 

Қазақстан Республикасының Халық ҚаһарманыХиуаз Қайырқызы Доспанова 1922 жылы мамырдың 15 

Ганюшкин ауылында (қазір Атырау облысы) дүниеге келген. Әкесi Қайыр — балықшы, анасы Меруерт — 

мұғалiм болып еңбек еткен. 

Ұшқыштық өмір жолын Оралдың аэроклубында бастап, кейін әйгілі ұшқыш Марина Раскова басқарған 

46-гвардиялық полкінің құрамында 300-ден астам әуе шайқастарына қатысқан Хиуаз Доспанова сол кездің 

өзінде теңдессіз ерлігі үшін «қанатты қыз» атанған еді. Әлия, Мәншүк, Хиуаз... Олардың есімдерін тек 

Қазақстан ғана емес, кезіндегі КСРО халықтары да жақсы біледі. Соғыстан кейін лауазымды қызметтер 

атқарған Хиуаз Доспановаға Елбасының Жарлығымен Халық қаһарманы атағы берілген болатын. 

Оның жастық шағы мен өмірінің басым бөлігі мықты насихаттық идеологияны ұстанған Кеңес 

заманымен тұспа-тұс келді. Басқа-басқа, Кеңес өкіметінің кезінде Одақ үшін отқа да, суға да түсуге бар 

жанкешті ұрпақ тәрбиелей білгендігін кімде болса мойындайтыны хақ. Хиуаз да Отанын шын сүйген сол 

кездегі албырт жастардың бірі болатын. Кеңес заманындағы авиацияның жетістіктері мен ұшқыштардың сан 

түрлі ерлік істері жөніндегі үгіт-насихат қазақ қызының да осы салаға деген ынтызарлығын оятқан. Осындай 

ой-қиялдың тұңғиығында жүрген қағілез де пысық қыз ақыры дегеніне жетіп, 1940 жылы мектепті үздік деген 

бағамен бітірген. Ол тек мектепті ғана тәмәмдап қоймай, запастағы ұшқыш деген куәлігін қоса ала шығады. 

Енді өзінің ұшқыш болатындығына сенімі нығая түскен, оқудан соң тура Мәскеуге жол тартып, Жуковский 

атындағы әскери-әуе академиясына түспек болған оның алғашқы қадамы сәтсіз болады. Бұған налыған Хиуаз 

ба? Ол бірден Мәскеудің бірінші медициналық институтына түседі. Мұнда жүргенде де өр мінезді, қайсар қыз 

қатарының алды болады. Сабақты жақсы оқығанымен қоймай, ол гимнастикамен де айналысып, қоғам өміріне 

де белсене атсалысады. Студенттік өмірдің қызығына батып жүрген бақытты күндерді соғыс деген тажал 

бұзады. Бұл кезде Хиуаздың сессиясын аяқтап, жазғы демалысқа дайындалып жүрген кезі болатын. Ел басына 

күн туған шақта ол еліне барып, демалып жатқанды әбес көріп, құрбы-құрдастарымен бірге Мәскеу 

қорғанысын қамтамасыз ету жұмыстарына атсалысады. Олар алдымен «Метрострой» жүйесінде болып, 

кейіннен Мемлекеттік Қорғаныс комитетінің қарамағына өтеді. 

1941 жылдың қыркүйек айы. Мәскеудің оқу орындарында жаңа оқу жылының басталып жатқан кезі. Ал 

жастардың көпшілігі Отанды жаудан қорғау үшін майданға аттанып жатқан шақ. 

Бұл кезде  Хиуаз  да майданға медбике  болмаса, санитар болып кетсем бе деп, талпынып жүрген. Сөйтіп 

жүргенінде ол әйгілі Марина Раскованың қыз-келіншектерден авиаполк құрып жатқандығын естиді. Бұл Хиуаз 

сияқты нағыз өршіл жас үшін өзінің кім екендігін көрсетіп қалатын жақсы мүмкіндік еді. Бұны Хиуаздың өзі де 

жақсы түсінеді. Көктен сұрағаны жерден табылған  қайсар қыз ойланбастан, бірден аталған полк басшысына 

келеді. Қазақ қызына полк басшылығы алғашында сенімсіздікпен қараса да жауынгерлер құрамына 

қабылдайды. Сөйтіп, жауынгер қыз Саратов қаласының әскери әуе училищесіне жіберіледі. Мұнда штурмандар 

даярлайтын арнайы курсты аяқтаған жас қыз 1942 жылдың көктемінде сол кездегі авиация тарихында тұңғыш 

рет құрылған, түнгі мезгілде жау шептерін бомбалайтын әйелдер авиаполкінің құрамында майданға аттанады. 

Батыр апамыздың ерлік еңбектері туралы қалдырылған жазба деректер бойынша Хиуаз қызмет еткен 

полк Оңтүстік майданда, яғни Солтүстік Кавказ, Кубань, Қырым, Украина, Белоруссия, Польша, Германия 

аспанындағы шайқастарға қатысқан. Ол кездегі авиациядағы штурманның атқаратын рөлі ерекше маңызды еді. 

Өйткені ол ұшақты алдын ала анықталған жау құрамаларының дәл төбесіне әкеліп бомбалайтын. Сондай-ақ 

олар ұшаққа жау тарапынан шабуыл жасалғанда әуе шайқасын да жүргізеді. Ал экипаж командирі алда-жалда 

мерт болса немесе жаралана қалса, штурман өзі отырған жерінен ұшақты да басқарып, әуедегі шайқасты да 

жалғастыра береді. Әуеде қарша бораған оқтың арасында жүріп осындай бірнеше міндетті бір адамның атқаруы 

екінің бірінің қолынан келе бермесі анық. Ал Хиуаз осы міндетті абыроймен, тіпті асқан шеберлікпен атқара 

білді. Ол 300-ден астам маңызды тапсырмаларға жіберіліп, барлығында да ерлік көрсеткен. Кейіннен Кеңес 

одағының батыры атағын алған Марина Чечневаның Хиуаздың шеберлігі туралы: «Хиуаз Доспанова ұшағын 

нысанаға ылғи да дәл апаратын және өз аэродромына да сондай дәлдікпен қайта оралатын»,- деп жазғандығы 

бекер болмаса керек. 

Қыз-келіншектерден жасақталған және Хиуаз қызмет еткен авиаполк үкіметтің көптеген жоғары 

наградаларын алған. Алдымен оған «Гвардиялық» деген атақ беріліп, артынан «Тамань», Қызыл Ту, Суворов 

ордендері беріледі. 

Авиаполк қызметкерлерінің жазып қалдырған деректері бойынша, соғыс кезінде алған қатты жарақаттың 

салдарынан Хиуазды алғашында қаруластары өлді деп санайды. Алайда оның шалажансар күйде жатқандығын 

біреулер байқап қалады. Сөйтіп ол аман қалып, тек 6 айдан кейін ғана айығып шығады. 

Соғыстағы ерліктері үшін батыр қыз «Қызыл Жұлдыз», «II дәрежелі Отан соғысы» ордендері мен 

«Кавказды азат еткені үшін», «Варшаваны азат еткені үшін» медальдарын иеленіп, әскери атағы аға лейтенант 

шеніне дейін өседі. 
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Кеңес әскері 1945 жылы Берлинді азат еткен соң Мемлекеттік Қорғаныс комитеті қыз-келіншектер 

авиаполкін бірінші болып таратады. Ал бұл кезде екінші топтағы мүгедек Хиуаз медицина институтына келіп 

оқуын жалғастырмақ болады. Алайда ол сол кездері өзінің ерлік істерімен, іскерлігімен Орал облыстық 

комитетінің бірінші хатшысы Мінайдар Салинннің көзіне түседі. Содан Хиуаз өзі туған облыстағы обкомның 

нұсқаушысы болады. Кейіннен Алматыдағы Жоғары партия мектебіне жіберіледі. Сол уақыттан бастап, оның 

ел басқару ісіндегі қырына жол ашылады. Сөйтіп, ЛКСМ Орталық комитетінің бірінші хатшысы сияқты 

көптеген лауазымды қызметтерді атқарады. 

Хиуаз Астрахандағы балық кәсіпшілігімен айналысқан жұмысшы отбасынан шыққан. Ол кісінің кезінде 

Мәншүк Мәметовамен бір көшеде тұрып, көрші болғанының өзі өмірінің естен кетпес бір сәті іспеттес. 

Есімдері тарихта мәңгі қалатын бір көшенің батыр қыздарының мінездерінде де ұқсастық бар. Алғырлық, 

қайсарлық, адалдық. Екеуіне ортақ қасиет. Мектеп қабырғасын үздік бағамен тәмамдаған талдырмаш жас қыз 

ұшқыш болуды армандайды. Алға қойған мақсатын қайтсе де орындауға дағдыланған ол, соғыс басталған 

жылдары Мәскеудегі Жуковский атындағы әскери-әуе Академиясына қабылданбай қалса да, медицина 

институтынан алған білімімен тылда еңбек етіп, кейін ұшқыштар дайындайтын училищеге түседі. Өрімдей жас 

қыздың қайсарлығына тәнті болған атақты ұшқыш әйел Марина Раскова сол кезде-ақ оған зор үміт артқан екен. 

Есімдері кең тараған ұшқыш әйелдер Гризобудова, Осипенко, Расковаларға еліктеген Хиуаз Доспанова үмітті 

ақтайды. 

«Арада ширек ғасырдан астам уақыт өтсе де, алғашқы әскери операцияға барғаным көз алдымда кеше 

ғана болғандай сайрап тұр» дейді Хиуаз апай. ...Даланы түн қараңғылығы жайлаған кез. Алдымен жарық бергіш 

бомба тастапты. Себебі жау әскері мен техникасының қай жерде орналасқанын анықтап алу қажет болған. Сол 

сәт төңірек жап-жарық болып кетеді. Звено командирі Е.Пескова мен Х.Доспанова бұйрық түсісімен жаудың 

атыс ұясын бомбалай бастайды. Қашанда сақ отыратын жау әскері естерін жинап та үлгермепті. Неше мәрте 

бомбалап, даланың астаң-кестеңі шығып жатқанда ұшқыш қыздар аққан жұлдыздай көзден ғайып болады. 

Алғашқы әскери тапсырманы осылай сәтті орындаған қос қыз жан-жақтан қаумалап алған майдандастарының 

қошеметіне емес, өздерінің осындай маңызды іске дайын екендіктерін сезініп, қуанғанды. 

Жаумен аспандағы шайқаста 300 рет болып қайтқан Хиуаз ұшақтан 14 рет құлапты. Төрт мәрте ауыр 

жарақат алып, есін жиысымен ұрыс даласына қайта оралып отырған. Жаумен шайқаста асқан ерлік көрсете 

білді. Қазақтың жас қызы Ұлы Отан соғысы жылдары Марина Раскова басқарған 46-гвардиялық түнгі 

бомбалаушы – ұшқыштар полкінде штурман қызметін атқарған. Майдандағы ерлігі үшін ол «Қызыл жұлдыз», 

ІІ дәрежелі «Отан соғысы» ордендерімен және көптеген медальдармен марапатталған. Ал төсіндегі «Еңбек 

Қызыл Ту» ордені соғыстан кейінгі жылдардағы елеулі еңбегінің жемісі.Хиуаз Доспанова «Абай» операсы мен 

«Шоқан Уәлиханов» драмасын сахналауға, «Медеу» спорт кешенін салуға және көптеген тарихи маңызы бар 

еңселі ғимараттардың құрылысына ер азаматтармен иық тірестіре жүріп араласып, көптеген игі жұмыстардың 

ортасынан табылды. 

Ел басына күн туған шақта сұрапыл соғысқа араласып, бейбіт заманда еліне  талмай еңбек еткен «Халық 

Қаһарманы» Хиуаз Доспанова 2008 жылдың мамыр айының 20-сы күні өмірден өтті. 

 

 

Ибрагим А.Ж., Э-11к тобы ҚҚЭУ, Қарағанды қаласы 

Ғылыми жетекшісі: аға оқытушы, филология магистрі Б.Қ.Билял 

 

ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСЫНДАҒЫ ЖЕР АТАУЛАРЫНЫҢ ТАРИХЫ 

 

Кез-келген елдің өткені мен бүгінінің сабақтастығы оның жер-су атаулары –топонимдері арқылы көрініс 

табады. Қазақ елінің де жер-су атаулары халықтың сан ғасырлық тарихынан сыр шертеді. Осы себепті де және 

еліміздің басынан өткен «сан қилы» заманда көптеген топонимдердің өзгеріске ұшырауына, ұмыт болуына 

байланысты да жер-су атауларын зерттеу бүгінгі күні өзекті мәселелердің біріне айналып отыр. 

Топонимика географиялық атауларды зерттейтін ономастиканың бір бөлімі. Топономика гректің topos - 

орын + опума - есім, ат деген сөздерінен алынған. Ол өзен, су, құдық, бұлақ, көл, теңіз аттарын 

(гидронимдерді); тау, сай-сала, қырат, жоталар, асулар, орман-тоғай, жайлау аттарын (оронимдерді); елді 

мекендердің аттарын (ойконимдерді) жан-жақты зерттейді. Әрбір атаудың өз тарихы, дүниеге келу себебі бар. 

Демек, топоним атаулы тарихи, географиялық және лингвистикалық мәннен хабар беріп тұрады деген 

сөз. Мұның өзі белгілі бір өңірдің топониміне қарап сол өңірде мекен еткен ұрпақтың тарихы туралы, тіршілік 

көзі жайында, ой-өрісі хақында, тіптен сезім сұлулығына дейін тамаша хабардар болып, белгілі бір қорытынды 

жасауға мүмкіндік береді. 

Қарағанды облысының топонимдері де республикамыздың басқа өңірінің топонимдері сияқты белгілі бір 

мерзім, кезеңнің ғана емес, сан мыңдаған жылдардың, тұтас бір дәуірдің жемісі. Сондықтан да олар қоғам өмірі, 

халық тіршілігімен тығыз байланысты. Олардың құрамында да әр дәуірді, әрбір кезеңдерде Қазақстанды, 

Қарағанды облысын мекендеген әралуан елдің тілі мен сөзінен қойылған географиялық атаулар саны көптеп 

кездеседі. Облыс топонимдерінің бір тобы көне заман, ескі тарихымызбен тығыз байланысты боп келсе, екінші 

бір басым тобы Кеңес өкіметі тұсында пайда болған, социалистік дәуірдегі және одан кейінгі өзгерістердің 

айқын куәсі болып табылады. 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%85
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D2%93%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%8B%D1%81%D1%8B


96 

Облыстағы әрбір топоним белгілі бір мағынаға, алуан түрлі қүбылысқа ие, семантикасы жағынан жеке 

объектілерді атайтын жалқы есімдердің ерекше тобына тән. Әрбір географиялық атау тарихи, әрі, оның 

мағыналық өрісі де кең. Олар замана құбылысына, өзгерісіне қарай әр түрлі мағлұматқа: түрлі соғыстар, 

халықтық әдет-ғұрып, салт-сана, халықтардың қарым-қатынасына және т.б. тарихи оқиғаларға бай. 

Топонимдер құрамына енетін апеллятивтер объектінің табиғи ерекшеліктерін айқын көрсетеді (жер 

бедері, өсімдіктер, топырақ т.б.) сонымен қатар этноним мен антротопонимдерден жасалған топонимдердің де 

құрамы мол. Бұл топтағы атаулар осы өңірдің этногенезінен толық хабар береді. Олардың кейбіреулері ұзақ 

уақыт қолданылу нәтижесінде көнеленіп, географиялық атау ретінде қойылу себептері ескіріп, ұмыт болған. 

Облыс топонимдерінің стратиграфиясы олардың құрамында бірнеше тілдік қабаттардың барын 

көрсетеді. Аталған өңір топонимдерінің шығу, пайда болу, қойылуында жергілікті халықтың тарихы мен оның 

ғасырлар бойғы тірлік-тынысы, әдет-ғұрып, салт-санасы ана тілімен тығыз бірлікте дамыған. Ондай атаулар 

көптеген ғасырлар бойы ұрпақтан-ұрпаққа ауысып, тарихи жалғасын тауып келеді. Мұның бәрі түрлі тілдік 

қабаттан тұратын, шығуы, пайда болуы жағынан әртүрлі дәуірлерге тән топонимдерді бойында берік сақтап 

отырған. Олардың ішінде басты, негізгі топонимдер ана тіліміздің негізінде жасалған атаулар. Дегенмен 

көршілес, кейбір шалғай жатқан елдермен арадағы тарихи-әлеуметтік, діни қатынастар барысында пайда болған 

басқа тілдік топонимдер тобы да жоқ емес. 

Жер-су атауларын жинау, олардың шығу, пайда болу себебін анықтау, әрбір атаудың мән-мағынасын 

ашу, әсіресе, жастардың туған өлкеге деген ыстық ынта, патриоттық сезімін күшейтеді деген ойдамын. 

Жалпы алғанда Қарағанды обылысынының құрамына 11 қала, 9 аудан,37 кент және 237 ауыл –аймақтар 

кіреді.Қарағанды облысына кіретін жер атауларының табиғатын зерттей отыра қызықты мәліметтер 

жинап,туған жеріміздің әрбір ауылдары мен қалаларының тарихын біліп, көптеген мәліметтер 

жинадым.Студенттерімізді өз облымыздағы әр елді мекенінің табиғаты қызықтырады деген ойдамын.Олай 

болса туған  өлкеміздің жер атауларының шығу тарихына,табиғатына  шолу жасап қайтсам деймін[1]. 

Қала атауларының тарихы 

1.Балқаш. Балқаш - көл, қала аты. Атаудың шығу төркіні мен мағынасы жайлы әртүрлі пікір бар. Әуел 

бастан ол Балықаш аталып, кейіннен Балқаш боп қалыптасқан болу керек. Өйткені көне түркі тілдерінде балық 

- «су, өзен» деген сөз болғаны тарихи деректерден мәлім. 

«Балқаш» «жағасы балшықты, батпақты, су көп, мол көл» деген мәнді білдіретін атау. 

Көлдің қазіргі атауына байланысты халық ішінде бұрыннан айтылып келе жатқан аңыз бар. Бұдан көп 

ғасырлар бұрын көлдің батыс жағалауын бір бай мекендеген екен. Оның Балқия атты аса көрікті қызы 

болыпты. Ол тек көркімен ғана емес, ақылымен де, адамгершілігімен де ел ауызына ілігіпті. Сүйікті қызды 

әкесі ғана емес, бүкіл жұрт еркелетіп Балқаш деп атайтын болыпты. 

Жасы он жетіге толғанда Балқия алыс елден келген Ерден атты бір жас жігітке ғашық болады. Алайда 

қазақтың көне әдет-ғұрпы бойынша ата-анасы қызды бала күнінде атастырып, бай қалың мал алып қойған екен. 

Мұны естіп-білген қыз бен жігіт жасырын қашпақ болып келіседі де, бір ыңғайлы келген түнде екеуі екі атқа 

мініп тайып отырады. Ертесіне екі ғашық бір қалың қамыстың ішіне келіп дем алуға тоқтайды. Мұнда олар 

ойламаған жерден қырсыққа тап болады. Тал түсте аттарына қамыс ішіндегі қабандар тап береді. Ерден 

аттарды құтқарам деп жүргенде, қабанның азу тісі денесіне оңдырмай ауыр жарақат салады. Балқияның сүйікті 

жігітін өлімнен арашалап қалуға шамасы келмейді де асыл жарын жерлеп, өзіде сол жерде өлмек болады. Ал 

бұл кезде қабаннан үркіп қашқан екі ат қыз бен жігіттің туған ауылына келіп бір-ақ тоқтайды. Ыза болған 

қыздың әкесі жігіттерге қашқындарды ұстап әкелуге әмір береді және оларды халық алдында қарабет қылып 

жазаламақ болады. Қашқындарды іздеп шыққан жігіттер ат тұяғының ізімен жүріп отырып, қыздың тығылған 

жерін табады. Қуғыншыларды көрген соң, әкесінің қатал мінезін жақсы білетін Балқия, қолға түскеннен өлімді 

артық көріп, биік жардан көлге бір-ақ секіреді де су түбіне кетеді. 

Бұл ауыр оқиға, трагедия сол маңдағы елге түгел жайылып, бұдан былайға жерде көлді өздері еркелетіп 

айтатын, сүйікті жас арудың атымен халық Балқаш деп атап кеткен екен [1]. 

2. Теміртау 

Жауыртау - атауын халық аңыздарында жиі кездестіреміз. Бұл атау туралы көнекөз қариялардың 

айтуынша: «Айбас Қозының ел-жұртын іздеуге шығып, астындағы атының одан әрі жүруге жарамай, жауыр 

болып қалған жері, қазіргі Теміртау маңайы болса керек, содан Жауыртау атанған еді», - дейді. 

Теміртау қаласының солтүстік жағында жауыр аттың иығы секілді айғыздалып жатқандығы үшін 

Жауыртау деп атап кеткен кішігірім шоқы бар. Атадан балаға ауысып отыратын халық аңызы Жауыртау деген 

атауды «Қозы-Көрпеш-Баян-сұлу» жырымен сабақтастырады. Ол жырда былайша суреттеледі: 

«Жауыр атты сен жүрсің, жаба тоқып, 

Көктайың жауыр қылған соған орай!..» 

Кәдуелгі «жетпіс жыл баққан малының жеті жапырақ етін тісіне басуға қимайтын» - Қарабай әкесі өлген 

Қозыны қомсынып қаша көшетін аңыз бар. Ұзақ көш жолында қырық нары арып өліп, Қарабайға Аякөзге 

келгенде ноғайлы Шақшақ байдың баласы Қодар Баянға ғашық болады ғой. Кешікпей-ақ тоқсан мырзасын 

жалшылыққа берген Қодар Қарабаймен әмпей болып алады. Сонда әбден шарасы таусылған Баян Айбас деген 

жігітті қанатты қара биеден туған Бақа айғырға мінгізіп, алыста қалған ғашығы Қозыға жібереді. Сәлемдеме 

деп алтын сандыққа домбрасы мен моншағын, басындағы қарқара қадаған топысын салып берген екен. 

Қарабайдың қырық нарын жалмаған ұзақ жол Айбастың арғымағына да оңай тимепті. Шексіз-шетсіз 

сары дала Айбастың өзін де, астындағы тоқпақ жал Бақа айғырды да титықтатса керек. Алайда қаншалықты 
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қалжырап, қажыса да Айбас Баянның өтінішін орындау үшін Қозы Көрпештің елін бетке алып жүре берсе 

керек. Бірақ, амал қанша, елсіз-күнсіз сары дала астындағы аттың титығына жетіп, бір жерлерге келгенде 

болдырып, тоқырап түрып қалыпты. Айбас алған бетінен сонда да қайтпайды. Бақа айғырды Тоқырауын 

бойының сонысына тынықтырып алып, тағы да жүріп кетеді ғой. Ай жүреді, апта жүреді, бір жерлерге келгенде 

мінген атынын тұяғы сөгіліп, арқасы ошақтай жауыр болып, мүлдем міністен қалған екен. Осынау жауыр аттың 

қалған жері содан бері «Жауыртау» атаныпты дейді қыр аңызы. 

Ер жігіттің атын арытқан Жауыртауды казір Теміртау деп атайды. Халық жүрегінен шыққан атау 

өміршең болады. Шынында да Теміртау дегеніңіз - ел өміріндегі тарихи-әлеуметтік өзгерістерімен біте 

қайнасқан атау. Теміртау десе Теміртау. Кәдуелгі «тау-тау темір» деген сөзден шыққан атау. Теміртау - 1945 

жылға дейін Самарқант қалашығы аталып келіп, 1945 жылдың аяғында Теміртау қаласына айналған. Қарағанды 

облысына қарасты, Самарқант су қоймасының жағасындағы қала. Бұл жерде темір көп болғандықтан да 

Теміртау аталған. 

3. Жезқазған 

Жезқазған - қала аты. Жезқазған атауының құрамы екі сөзден жасалған. Оның бірі -жез, екіншісі - қазган. 

Осы қазған сөзін талдағанда: қаз деген етістікке есімшенің өткен шақтық - ған жұрнағы жалғану іс-әрекеттің 

болғандығын баяндайды. 

4. Қарағанды 

Қарағанды - 1932 жылдан қала. Республикамыздың ауыр өнеркәсібін дамытуға өзіндік үлкен үлес қосып 

келе жатқан өркенді өнеркәсіпті қала. Қарағанды облысының әкімшілік орталығы. Осы облыстың Жаңаарқа 

ауданында тау, елді мекен, Ақтоғай, Ұлытау ауданында өзен де осылай аталады. 1833 жылы қазіргі 

Қарағандыдан 25 шақырым қашықтықта Нұра өзені бойынан Байжан қарттың Әппақ деген қойшы баласы тас 

көмір кесектерін тауып, бұл жердің «Қарағанды» атанғанына бірталай уақыт өтіпті. Бір кездері тек «Қараған» 

деп аталатын тікенек өсімдіктен басқа ештеңе өспейтін бұл өлкеден бүгінде қара алтынның «Қазыналы түбегі» 

Қарағанды қаласының заманымыздың дәулетіне сай сәулетті шаһарын көреміз.Атаудың мағынасы - «қараған 

қалың өскен жер». Қараган - өсімдік аты. Қараган сөзіне -ды қосымшасы жалғанған атау. 

5. Қарқаралы 

Қарқаралы қаласының атауы қазақ әйелдерінің дәстүрлі бас киімі Қарқарамен байланысты. Қарқаралы 

тауларының алыстан қарағандағы пішіні Қарқара бас киіміне ұқсап кетеді екен. 

6. Қаражал 

Қаражал - биік жал, өзен аттары. Сондай бір жал аты бойынша Қарағанды облысына қарасты қала аты. 

7. Майқұдық 

Майқұдық - тұрғын аймағы. Көне түрік тілінде май және қудық сөздерінен қалыптасқан атау. «Май» 

тұлғалас тіркестер түркі тілдерінің көкке табыну дәстүрінен елес береді: қазақша «от ана, май ана», алтайша 

«май эне», орхон жазбаларында «ұмай». Сонымен қатар, бұл сөз кезінде түркілер өздері үмытып кеткен тасқа 

салынған таңбалар деген ұғымды білдіреді. Майқұдық «Киелі құдық» мәніндегі атау. 

8. Саран 

Саран - қала аты. Қазақша сораң «сортаң жер» мағынасындағы атау. 

19. Шахтинск 

Шахтинск - бұрынғы төбе, жайлау, қазіргі қала. Бұл атау сырына Ғ. Қонқашбаев, А. Әбдірахмановтар 

тоқтала келіп, Шаған монғолдың цагаан /ац/ деген сөзінен бұрмаланған атау дейді. Монғолша-қазақша сөздікте 

цагаан сөзі ац деп аударылған. Монғол тіліндегі ц дыбысының қазақ тілінде ш дыбысымен берілуі заңды 

құбылыс. [1] 

Облыс аудандарының тарихы 

АҚТОҒАЙ АУДАНЫ 

Ақтоғай 

Ақтоғай - Қарағанды облысы, Ақтоғай ауданындағы село аты. «Ақтоғай» атауының бірінші 

сыңарындағы «ац» сөзі топонимдер құрамында келгенде «таза, мөлдір, тұнық» және «кең, үлкен» деген 

мағынаға ие екендігі көп айтылады. Ал «тоғай» сөзін талдау барысында, оның Орта Азия, Қазақстан, Кавказ, 

Оңтүстік Орал, Оңтүстік Сібір, Еділдің төменгі ағысындағы халықтар тілдерінде кеңінен қолданылатыны, бірақ 

әртүрлі мағынаға ие екендігі сөздіктерде анық көрсетілген. Бірақта: «Қазақ тілі нормасына келтіргенде, бұл 

сөздің төлеуі, жобамен, «сай-сала» немесе екі арна мәндес ұғым береді», - деген пікірмен келісуге болмайды 

(Қойшыбаев, 1985, 37). В.В. Радловтың сөздігінде (1905, 3 т.) тогай, тогаі, токоі, токаі, токкаі тұлғаларында 

беріліп, «шалғын», «орманды алқап», «ағаштар мен бүталар қалың өскен өзен... арал не жарты арал», «өзен 

түбектеріндегі қалың ағаш» деген мағыналарға ие екендігін көрсетілген (Э. Мурзаев, 1984, 562). Қалайда 

«тоғай» -географиялық термин ретінде түркі тілдерінде ерте заманнан қолданып келе жатқан лексема. Ол түркі 

тілдерінен орыс әдеби тіліне де еніп, тугай тұлғасында жиі қолданысқа түседі. 

Демек, республикамыздың көптеген облыстарында ұшырасатын «Ақтоғай» атауы «су, өзен жағасындағы 

шағын орман» мәніне ие деп қарауға болады. 

БҰҚАР ЖЫРАУ АУДАНЫ. 

Бұқар жырау ауданы 

Бұқар жырау ауданы - Қазақ поэзиясының тарихындағы ең соқталы тұлғалардың бірі Бұқар жыраудың 

есімін иеленген аудан 1928 жылы негізі қаланған Тельман және 1938 жылы ашылған Ульянов аудандарының 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D1%80%D2%9B%D0%B0%D1%80%D0%B0
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бірігуі нәтижесінде 1997 жылдың 23 мамырында қүрылды. Ауданның орталығы - Ботақара поселкесі (Бұрынғы 

Ульянов поселкесі). 

ЖАҢААРҚА АУДАНЫ 

Атасу 

Атасу - өзен, жұмысшы кенті, ауыл, аудан орталығы. Жаңаарқа ауданы, Қарағанды облысында. Атасу 

өзенінің ұзындығы 184 км, алқабы 5715 км². 

Әуел баста осы атау өзенге, кейіннен сол жерде пайда болған ауыл, жұмысшы кенттеріне қойылған. 

Мағынасы, өзі айтып тұрғандай, «басты, негізгі, үлкен өзен» дегенді білдіреді. 

Жаңаарқа 

Жаңаарқа - дала аты (Арқаның бір бөлігі), аудан аты. 

Жәйрем 

Жәйрем - жұмысшы кенті (поселкесі) Жаңаарқа ауданы. Қарағанды облысында. А. Сейдімбековтың 

айтуынша, бұл жерде раң шөп қалың, бітік өседі екен де, қой жайылымына бірден-бір қолайлы болған екен. 

Содан қойды «раңға жай», «жайраңға» деген сөздер әдетке айналыпты. Сол «жай раңға» «жайраңға» боп 

айтыла келе, жергілікті жерде «Жайраң» деген жер атына айналып кетіпті. «Жайраң» атауын орыс тілінде 

«Жайрам», кейіннен «Жайрем» деп бұрмалап, содан қазақша да «Жәйрем» деп жазылуы қалыптасып кете 

барады. Бұны халықтық этимологиясы деп әсте айтуға болмайтын сияқты. Атаудың қолдану аясы мен 

қызметіне қарай қалыптасқаны анық көрінеді. [2] 

ҚАРҚАРАЛЫ АУДАНЫ 

Қарқаралы 

Қарқаралы - Сарыарқаның шығысындағы ең биік жері 1566 м, ұзындығы 35-40 км, ені 20-25 км., аласа 

тау жоталары. Түсті металл кендері бар тау. Қарағайлы атты кен орны жұмыс істейді. Тауда қарағай өсіп, етек 

жағы орманды келеді. Е. Қойшыбаев: «Көне түрік тілінде қарқара (қар.) тұлғасына қаз. - лы қосымшасы 

жалғанған атау», деген түсінік берген. Атау туралы толығырақ талдауды А. Әбдірахманов еңбегінен көреміз. 

Оның пікірінше: «Атаудың құс атынан қойылу мүмкіндігі басым. Сонда қарқара (құс) + лы (туынды сын есім 

жұрнағы) > Қарқаралы жолымен жасалуы әбден орынды». Халық аңыздары мен көптеген ғылыми пікірлерді 

басшылыққа ала отырып, А. Жартыбаев атаудың мағынасын: «қар + қара + лы - «биік таулар мен қырат, жота, 

шыңдары бар жер» дегенді білдіреді», -деп жазды. Э.М. Мурзаев «қар» сөзінің жер жүзі тілдерінің көбінде 

кездесіп, «жар тас, тау, жота, қыр» мағыналарында айтылатынын көрсетеді. В.М. Иллич-Свитыч атаудың 

екінші құрамындағы «қара» сөзі туралы: «араб. dara - «жеке тұрған жартас, құз; «жота, шоқы, төбе», монғ. хаг, 

хага - "жал", "қыр", "жота" деген мәндегі сөз», - деген дерек келтіреді. Бұдан бұрын Ғ. Қонқашбаев «қара» 

сөзінің, күрделі жер-су аттарының соңында келгенде, шоқы немесе төбеге үқсас биіктікті, мәселен, Аманқара, 

Берікқара, т.б. білдіретінін айтқан-ды». Демек, қарқаралы» атауы көне заманнан келе жатқан қарқара» тауымен 

түбірлес те мәндес, мағына жағынан бір-біріне шендес деп білеміз. Атаудың топонимдік мағынасы: «қыр, 

қыратты, таулы, тасты жер». 

Қазақ халық ауыз әдебиетінде біздің халқымыздың ежелден мекен еткен жер-суларының атаулары 

молынан ұшырасады. Жоғарыдағы Қарқаралы атауының қойылуын Қозы Көрпеш-Баян сұлу жырындағы 

Баянсұлудың сәлемдемеге берген бас киімінің жолай түсіп қалуымен байланыстыра отырып: «Қыздың берген 

қарқарасы түсіп қалып, «Қарқаралы» тау атын қоя сапты», - деп қиыстырады. Жоғарыда келтірілген 

мысалдардан құс деген ұғымның басым екенін көреміз. Сондықтан да қарқара құстың аты, оған туынды сын 

есімнің -лы жұрнағы жалғауы арқылы ол Қарқара құсы көп мекендейтін тау деген ұғым береді. 

Қарағанды облысындағы тау, өзен, қола дәуіріндегі елді мекен орны, сондай-ақ қазіргі кездегі осы 

облыстағы қала, аудан және оның орталығының атаулары. 

ҰЛЫТАУ АУДАНЫ 

Ұлытау 

Ұлытау - Сарыарқаның оңтүстік батысындағы ұсақ шоқылы, аласа таулы жер. Орташа биік. 400-600 м, 

орта бөлігі 800-1000 м, ең биік тұсы 1134 м. Гранит жыныстарынан пайда болған тау. Етегіндегі жазықта 

қарағай және басқа ағаштар қалың өседі. Ұлытау - село, аудан орталығы. Елді мекен іргесі 1846 ж. станса 

ретінде қаланған. [3] 
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«АЛПАМЫС БАТЫР» ЖЫРЫНДАҒЫ САЛТ-ДӘСТҮР БЕЛГІЛЕРІ 

 

Қазақ батырлық жырларының ішіндегі ең көп тексеріліп, тереңдей зерттеліп, келе жатқаны – «Алпамыс 

батыр» жыры. Жырдың нұсқалары өте көп екені мәлім. Зерттеуші ғалымдар бұл жырдың қазақ, өзбек, 
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қарақалпақ, татар, башқұрт, алтай халықтарында жырланатынын айтады. [1]. Жырдың өзбек, қарақалпақ 

құсқалары өзара жақын. Ондағы Байбөрінің құрдасы Байсары болса, қазақ варианттарындағы Сарыбай – 

тұлғасы өзгерген, қазақ ұғымына бейімделген антропоним. Байсары – Байсын елінен, Сарыбай-шекті: бірі 

қалмақ, бірі қазақ жеріне қоныс аударады [2,122].  

Жырдың түркі тектес халықтар арасына кеңінен тарап, ұзақ уақыт сақталуынан – ақ, бұл жырдың көне 

дәуірде туып, үздіксіз даму үстінде болғанын ғалымдар тарапынан әділ бағасын алған. «Алпамыс батыр» жыры 

негізінен тайпалық кезеңде туған эпикалық шығармаекені даусыз. Жыр негізінен қоңырат тайпасының тағдыр-

талайын, салт-дәстүрін барынша ерекшелей көрсетеді. «Қоңырат – ру аты, тарихи мәліметте маңғол 

шабуылымен (ХІІ ғасырдың аяғы, ХІІІ ғасырдың басы) байланысты пайда болған. Осы кезеңнен бастап 

қоңырат Алтын орданың тарихында маңызды рөл атқарады. Қазіргі уақытта қоңырат руы Орта Азиядағы түркі 

халықтарының: өзбектің, қарақалпақтың, қазақтың құрамында бар [3,55]. Жырды алғашқы жинаушылардың 

бірі – Әубәкір Диваев болса, халық арасынан жиналған деректер бойынша Ә.Диваев қоңыраттың қоныс еткен 

жері Байсын көлі жағасы деп түсіндіреді. [4,62]. Географиялық тұрғыда Жиделі – Байсын – байсын – тау – 

Самарқаннан Оңтүстікте және Бұқарадан оңтүстік – батысқа қарай жатқан Гиссар жотасының оңтүстік – батыс 

шеті екендігібелгілі. Бұл аймақта ерте дәуірлерде ата –бабаларымыз он жайлап, еркін ғұмыр кенентендігі 

тарихтан айтылып келеді. Алпамыс жырының аса құндылығы мен деректілігі жырдағы қаһармандардың қарым-

қатынасы тағдыр-талайы халқымыздың салт-дәстүрлерін бере алатындығымен ерекшеленеді.  

Жырдың қазақ халқы арасына танымал нұсқаларында (Майкөт Сондыбаев, Сұлтанбек Аққожаев, 

Әбдрайым Байтұрсынов, Келімбет Серғазиев нұсқалары) ең алдымен Алпамымстың ата-анасы Байбөрі мен 

Аналық бәйбішенің жапан далада бала тілеп, жүргенін суреттейді: 

Бай бәйбіше екеуі 

Ешбір иман білмеді. 

Қожалардан бата алып, 

Жапан кезген атанып, 

Жоғары қарап өрледі. 

Самарханда Сансыз бап... 

Отырарда Арыстан бап... 

Бәріне бір түледі. 

Әзіретті қорсетау, 

Әулиенің кені еді. 

Әлие – әнбиелерге сиыну, жаратқаннан бала сұрау түркі халықтары түсінігі көнеден белгілі дәстүр болса, 

бір перзентке зар болған ата – ананың тілегі қабыл болып, түс көріп, ақырында әулие пірлер былайша аян 

береді. 

Ей, бейшара, көзіңді аш, 

Ұлыңның аты Алпамыс, 

Қызыңның аты Қарлығаш, 

Атса мылтық өтпейді, 

Шапса қылыш кеспейді... 

Түрегел де қолың жай 

Болады өзі өмір жас. 

Бұндай дәстүр белгілерін қазақ эпосының бәрінен де табуға болады. Демек, жырдағы дәстүр белгісі 

тұрақты ерекшелік деуге болады. Жыр оқиғасы одан әрі Алпамыстың өсуі, өзіне лайық ат таңдауы, Гүлбаршын 

сұлуға үйленуі, Алпамыс пен Тайшық ханның соқтығысуы, Алпамыс жоқтағы Ұлтанның үстемдігін баяндауға 

құрылады. Әкесі Байбөрі баласына Байсарының қызын айттыруы, оның құдасына көкпар үстінде өкпелеп, 

қалмақ жағына көшіп кетуімен оқиға дамытылады. Алпамыс айттырған қалыңдығын естіп, оны іздеп шығуы 

көнеден қалған дәстүр белгісі. Ақырында сондаған қиындықты бастан өткеріп, Гүлбаршынды еліне алып 

қайтуынан батырдың адамгершілігін, ерлігін тануға болады. Үй болу, шаңырақ көтерудің маңызы мен 

ерекшелігін халық түсінігіне сай жыр көрсете түседі. 

Екінші, жырда Алпамысқа арналып жіберілген бәсіре ат сипатталып, ер жеткен батыр баланың 

Байшұбарды ұстауы да салт-дәстүр белгісіне сай жырланған. Көшпелі ғұмыр кешкен қазақ халқы жылқыны 

қадірлеп, тұлпарды айырықша құрметтейтіні эпостың жырлардан танылады. Осы дәстүрдің белгісін Алпамыс 

жырынан тану қиын емес. Батырға лайық тұлпар табылып, Байшұбарға мінген Алпамыс бейнесі жырда үнемі 

әсерлеулер арқылы жырланады. Тұлпар бейнесін әсерлеуге келгенде дәстүрлі теңеулер мен эпитпеттер 

жендестірулер орын алады. Алпамыс жырында да сол дәстүр сақталған. Мысалы: 

Омырауын көрсең есіктей, 

Мойын еті бесіктей, 

Талдап өрген жібектей, 

Кекілі сұлу жануар 

Базардағы мақпалдай. 

Сымбатты сұлу жануар 

Ойға тіккен ордадай, 

Сауырсыны сұлу жануар, 

Молда қиған қаламдай, 
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Құлағы сұлу жануар, 

Орыстан келген легендей, 

Тұяғы сұлу жануар, 

Жалтыраған қояндай 

Ауырлығы екі есе, 

Алты құлаш сайлардан.... 

Алпамыс мінген Байшұбар батырға өмірлік серік болып, талай қиындықтардан құтқарады. Жырдың 

ертегілік жағы аттың сөйлеуі, алты айшылық жерлерді алты күнде алуы ғана. басқасы халық дәстүріне сай 

суреттелген. Батырдың елін шауып, жылқысын айдап кеткен Тайшықтың іс әрекеті, Мыстан кемпірдің 

қулықтары қазақ ертегілерінің дәстүрлі сюжеттерін еске түсіреді. Жырдағы ат белгісі, палуан күресі, көкпар 

ойыны, жамбы ату өнері және т.б. халықтың ерте дәуірден келе жатқан салт-дәстүрлер болып табылады. 

Алпамыстың Гүлбаршынды алып елге келуі, елін шапқан жауға аттануы оны жеңіп елге оралуы батырдың 

ерлігін арттыру тұрғысынан жырланған. 

Жырдағы батырға лайық енді бір тұлға – Гүлбаршын бейнесі. Гүлбаршын тұрақты махаббатты ту қылып 

ұстай алған, сегіз жыл бойы Алпамысты тосқан адал жардың үлгісі. Ел – жұрты қайғырып, Ұлттаның 

зорлығымен Гүлбаршынды алмақ болғанда, Гүлбаршын жарының келетініне үмітін үзбейді. Бұндай таным мен 

түсінік текті түркі қыздарында болған. Гүлбаршын бейнесі соны ерекшелей түседі. 

Әмірхан Балқыбектің «Қазығұрт, топан су және жебірей «Інжілі» » деген мақаласында («Жас 

Алаш»,2000,17 тамыз) да Қазығұрт пен үнді мифінің сабақтастығы туралы айтылған.Автор киелі таудың көне 

атауларына қатысты кейбір құнды тұжырымдар жасаған,солардың бірі — Қазығұрттың бір кездері «Манкур» 

деп (Бируни жазбаларында,10-11 ғғ.) аталғандығы.»Манкур» сөзінің төркіні «Ман тауы» (кур — шумер-

прототүркі тіліндегі «тау»дегенді білдіреді).Ә.Балқыбек сонымен қатар Қазығұрт іргесіндегі Мансары тауы мен 

Мансары әулиенің бар екендігін де айтады.Міне,осындай «ман»-дар қатарында қазақ жеріндегі «топан суды 

көрген тау» Манкур деп аталатын болса,оның Ману мен Манасқа тікелей қатысты екендігін аңғару қиын 

емес.Бұдан шығатын түйін:Манастың (Алпамыс) мифтік тұлғасының қалыптасқан нүктесі — Қазығұрт тауы, ал 

қалыптасу уақыты — ең бері дегенде б.з.б. 3 мыңжылдық болып шығады.Олай болса, Алпамысқа — 4000-5000 

жыл деп айтуымызѓа болар еді, біраќ түркі халықтары «Манас» туралы, топан су туралы, алғашқы адамдар 

туралы мифті сақтай алмаған, сондықтан алдыңғы көрсетілген уақыт мөлшерін жырдың жасы ретінде көрсете 

алмаймыз. 

Ќазаќ жырының ізіне үңілсек, Алпамыстың елі — Жиделі -Байсын деп аталады.Ол — бүгінгі 

Өзбекстанның Сурхандария — Қашқадария аймағы. Алпамыс батырдың екінші жорығы «қалмақ елінде» өтеді. 

Мұнда ол тұтқынға түсіп, бірнеше жыл зынданда жатады. Алпамыс Кейқуат-ешкішінің,қалмақ ханының қызы 

Қаракөзайымның және мінген аты — Байшұбардың көмегімен зынданнан шығып, қалмақ еліне ойран салады, 

содан жаңа мемлекет орнатып, оның басшысы етіп кешегі ешкі баққан Кейқуатты қояды. Ал Кейқуат — 

«Авестадағы» Кави Кавадтың (Фердоусидің «Шахнамасындағы» Кай Кубадтың) бейнесі болуы мүмкін, 

дегенмен оның есімінен белгілі бір тарихи астар іздер болсақ, ойымызға бірден Сасанидтер дәуіріндегі Иран 

шахы Кай Кубад (488-531ж) есімі келеді. Бұл — Орта Азиядағы түркі тілді көшпелілер, яғни «ақ ғұндар» 

немесе «хиониттер» деп те аталған эфталиттердің заманы (5-6ғғ) Сасанидтік парсылар мен эфталиттер 

арасында қақтығыстар жиі болып тұрған, бірақ басымдық соңғылардың жағында еді. Кай Кубад та 

эфталиттермен бірнеше рет соғысады,барлығында да жеңіліп қалады.496 жылы Ирандағы сарай төңкерісі 

кезінде тақтан тайдырылып, түрмеге қамалған Кай Кубад қашып шығып, эфталиттерге барып, пана сұрайды. 

Рақымшылығы молырақ көшпелілер патшасы оған пана болып, қызын әйелдікке береді, әскер қосып, Ирандағы 

билігін қайтарып алуына көмектеседі. Міне, Алпамыстың ешкіші Кейқуатты қалмақ елін жеңгеннен кейін сол 

елге патша етуі сияқты жыр оқиғасы мен тарихта болған белгісіз эфталит патшасының Кай Кубадқа Ирандағы 

билікті қарудың күшімен алып бергендігі жөніндегі оқиға белгілі бір деңгейде ұқсас болып тұр. Жырда 

кездесетін топонимдер жырдыњ жасын аныќтауѓа мүмкіндік береді. Мєселен, жырдаѓы топонимдердіњ ішінен 

«Қарахан тауды» ерекше атауға болады. Мысалы: 

Қарахан тауда бабамыз, 

Сірә, қабыл болған да… 

Қарахан таудың түлкісі, 

Келмейді ердің күлкісі…. 

Қарахан тауда қамалым, 

Баяғыдай бола ма …… 

Қарахан таудың аршасы, 

Түсіп қалды үстіме….. 

Осы жолдардағы Қарахан таудың мифтік-поэтикалық бейнесі айқын, ол — Жерұйық сияқты киелі 

кеңістікті көрсетеді .»Қарахан» сөзінің төркіні «қанғ»-кеңістік, ел, территория» және «қара»-байырғы,түпкі ата-

баба жұрты» дегенді білдіреді.Оның нақты тарихи кейіптенуі — б.з.д. 4 ғасырдан б.з.4-5 ғасырларға дейін, тіпті 

эфталиттер дәуірінде де (5-6ғ) өз атын сақтап өмір сүрген Қаңғар (Кангюй,Кангха,Кангдиз) мемлекеті.Ал 

Қаңғар жұртының 4-6 ғғ. Орта тұсы Отырар (Кангу-Тарбан), яғни Оңтүстік Қазақстан аймағы болған. Олай 

болса «Алпамыс» жырының эпикалық қалыптасу ортасы мен уақыты 5-6ғғ. Қазығұрт — Отырар аймағы деп 

атап көрсетуге болады./4/ 6-8 ғғ. жырдың бастапқы нұсқалары қаңғарлар арасында кеңірек таралған.Кейін бұл 
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жырды оғыздар игерген. Мысалы,»Қорқыт ата» кітабындағы «Бәмсі-Бәйрек туралы жыр» — Алпамыс туралы 

жырдың оғыздық нұсқасы болуы мүмкін. 

Қазақ арасында таралған жалғыз қоңыраттық нұсқасының тарихи тағдыры өте күрделі,шырғалаң даму 

жолын өткізген.Қоңырат нұсқасы 5-6 ғғ.дейінгі замандарда-ақ арасы ажырап кеткен, арғы тегін Моңғолиядан 

емес, Орта Азияға қайтып оралғаннан кейінгі Алпамыс туралы жергілікті нұсқаны өз мифтік түсініктеріне сай 

қайта өңдеуінің нәтижесі болып табылады. Сонда қоңыраттар біздің жерімізге 12 ғасырлар шамасында келген 

болса, бұл жырдың жасы бергі дәуір болып кетеді.Сондықтан да жырдың қалыптасу дәуірін 5-6 ғысарлар арасы 

ретінде алып,қалыптасқан нүктесі — Отырар-Қазығұрт аймағыдеп алсақ,жырға 1500 жыл толған болады. 

Жалпы алғанда,қазіргі кезде осы бір қазақ жырына 1500 жыл толып отыр деп айтуға болады. 

Жырда батырын жоқтаған елдің қайғысы мен ата – анасының жоқтауы халық дәстүріне сай көрініп, 

ерекшелей жырланып отырады. Гүлбаршынға керісіне берілген Ұлттаның әйелі Бадамшаның бейнесінен 

сатқындық, намыссыздық таныла түседі. 

Алпамыс пен Бадамша арасында айтыс жырдың шарықтау шегіне жететін түс болса, шешімі Ұлттаның 

өлімі мен Алпамыстың ел - жұртымен табысуымен аяқталады. Жырдағы оқиғаның бәрінде де халықтың салт-

дәстүрі қалыс қалмай үнемі ерекшеленіп, көркем сөздің өрнегімен беріліп отырады. Бұдан эпикалық 

шығарманың ұлттық таным – түсінікке, халықтың негізге жауап бере алатындығын аңғарамыз. 

Жалпы эпостың мұраларымыздағы салт-дәстүр белгілерін ондағы оқиғалар меңгерінде ғана қарап, 

солайша баға берумен іс бітпейді. Біздіңше жырдағы кісі есімдері, жер-су атаулары да салт-дәстүрдің 

ерекшелігін таныта түседі. Мәселен, жырдағы басты қаһарман Алпамыс есімі бірде – Алпамыш, бірде – Алып 

Мамыш, кейде – Алпамыс делінеді. Бұл тұрғыда фольклортанушы ғалым Т.Қоңыратбаев былай дейді «Алпамы 

жалқы есім емес, этнонимдік негізде туған атау. Оның мағынасы – Алып Мамыш, яғни түрік тайпасынан 

шыққан батыр»[5,128], - дейді. Ал, осында мыш/міш – мыс,міс қосымшасы туралы М Қашқаридың түсінігінде 

былай делінген. –Мыш –міш –мыс –міс қосымшасы іс – әрекеттің айтушы болмаған уақытта, өткен шақта 

болғандығыннан хабардар етеді. Айтушының өз көзімен көрмегендіктен, аса анық еместігін аңғар тұрады [6,75] 

деп, түсініктеме берген. 

 «Алпамыс жыры» сөзсіз көне дәуірдің мұрасы. Алайда, жырдың көне дәуірдің құпиясынашатын 

қауқары, кейінге айтар ғибраты ұшан-теңіз екендігі даусыз. Жырды әліде зерттеп, ғылыми тұрғыдан бағалау 

тоқталмауы тиіс. Себебі, «Алпамыс батыр» жыры біздің рухани байлығымыз, мәңгілік мұрамыз болып қала 

бермек. 
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АХМЕТ БАЙТҰРСЫНОВ – ТЕРМИНОЛОГ 

 

Қазақ тіл білімінің, оның ішінде ғылыми терминологияның қалыптасуы мен дамуы туралы сөз 

қозғағанда, алдымен Ахмет Байтұрсынұлының есімі ойымызға оралады. Себебі – қазақтың ұлттық ғылым 

тілінің, терминологиялық қорының дамып, қалыптасуының тұтастай бір кезеңі ғалым еңбектерімен, оның 

ғылыми-педагогикалық, ағартушылық және ғылыми-ұйымдастырушылық қызметімен, қайраткерлігімен 

тікелей байланысты. Сондықтан да қазақ терми нологиясының тарихы, оның даму, қалыптасу кезеңдері туралы 

сөз қозғағанда Ахмет Байтұрсынұлының ғылыми шығармашылығы мен қоғамдық қызметіне жан-жақты 

тоқталу, оны терең зерттеу өте маңызды. Ахаң мұрасына аса мұқият қарап, оған әр қырынан үңіліп, жан-жақты 

зерделеу – қазақ тіл білімінің кешегі тарихы үшін ғана емес, оның алдағы уақыттағы дамуы үшін де қажет іс. 

Біз ғалымның қазақтың ұлттық терминологиялық қорын қалыптастыруда ұстанған бағыты, қалыптастырған 

қағидаттары, айтқан ойлары мен терминжасам тәжірибесі төңірегінде ой өрбітпекшіміз. 

А.Байтұрсынұлының ғылыми терминологияны қалыптастыруға қосқан үлесін ғалымның жекелеген 

немесе бір топ термин дердің ғана авторы емес, бірнеше ғылым саласының терминдер жүйесінің негізін қа-

лағанын аңғаруға болады. Ең алдымен, А.Байтұрсынұлы – қазақ тіл білімінің терминологиясын жасаушы. Қазақ 

тіл білімінің негізін қалаушы ғалым ретінде А.Байтұрсынұлы осы ғылым саласындағы негізгі ұғымдарды және 

олардың өзара байланысын анықтап, яғни қазақ тілінің табиғатын көрсететін ұғымдар жүйесін түзумен қатар, 

сол ғылыми ұғымдардың атауларын да жасаған. Ғылыми ұғымдарға ат қою оп-оңай жұмыс емес. Ол үлкен 

талғампаздықты, тілді шебер пайдалана білуді қажет ететін шығармашылық үдеріс. Онымен қоса, арнаулы 

ұғымдарға ат қою кезінде ұғымдар жүйесінің өзіндік ерекшеліктерін міндетті түрде ескеру қажет. Атаудың 

ықшам болуы, бірмағыналылығы және ұғым мазмұнын қамтуы тағы бар. Осындай талаптарды мүлтіксіз 

орындаудың қиындығы терминдерді ана тілінде жасаудан гөрі көп жағдайда оны ұғымдар жүйесінің 
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ерекшеліктерін ескере отырып жасалған өзге тілдерден дайын қалпында ала салуға мәжбүр ететін себептердің 

бірі. Бұл тұрғыдан келгенде, ғалым қазақ тілін термин шығармашылығында пайдаланудың жарқын үлгісін 

көрсеткен. А.Байтұрсынұлының 1912 жылы Орынборда жарық көрген «Оқу құралының» (қазақша әліппе) 

өзінен буын, дыбыс, нүкте, дауысты дыбыстар, жарты дауысты дыбыс, дәйекші, жіңішкелік белгісі, хәріп (әріп) 

сияқты терминдерді ұшыратуға болады. Ал 1914-1915 жылдары және одан кейінгі жылдары 1928 жылға дейін 

бірнеше дүркін басылып тұрған «Тіл құрал» оқулықтарында (қазақ тілінің сарфы) әбден қалыптасып, бүгінгі 

күнге дейін қолданылып жүрген және қолданыла беруге тиіс зат есім, сын есім, сан есім, есімдік, етістік, үстеу, 

қосымша, жалғау, жұрнақ сияқты жүздеген терминдердің кездесетіні белгілі. Бұл терминдердің терминге 

қойылатын талаптарға жауап беретіндігін дәлелдеп жату артық, өйткені олар кезінде арнайы шеттетілгендігіне 

қарамастан уақыт сынынан өтіп, тұрақты қолданылатын дәрежеге жетті. Мұнда ең басты атап айтатын нәрсе – 

А.Байтұрсынұлы бір топ терминдерді ғана емес, бүкіл бір ғылым саласындағы арнаулы ұғымдардың атаулар 

жиынтығын, дәлірек айтқанда, терминдер жүйесін жасаған. Ғылымның дамуына орай ұғымдар жүйесінің 

ұлғайып отыруы табиғи құбылыс. Ахаң қалыптастырған терминдер жүйесі де қазақ тіл білімі дамыған сайын 

жаңа элементтермен толыға түсуде. Ғалымның осындай тұтас терминдер жүйесін қалыптастыруы оның қазақ 

тіл білімінің терминологиясын жасаушы екендігінің дәлелі бола алады. Белгілі әдебиеттанушы ғалым 

Р.Нұрғалиев өзінің «Алашординцы» атты кітабында «Книга А.Байтурсынова «Тіл құрал» (Пособия по языку) 

содержит множество разделов, посвященных фонетике, морфологии, синтаксису и орфографии, заметим, 

каждый из этих терминов дан на казахском языке, автор, кроме того, воссоздал несуществовавщие до него 

понятия – такие, как «гласный звук», «согласный», «подлежащие», «сказуемое» и др. Ученый снабжает 

термины четкими, емкими и образными определениями, и в то же время, определения эти имеют строго 

научный характер» деп жазады. Әрине, «гласный звук», «согласный», «подлежащие», «сказуемое» сынды 

ұғымдар лингвистикада Ахаңа дейін де белгілі болған, алайда қазақ тіліндегі осы дыбыстар мен сөйлем 

құрылысының табиғатын анықтап, олардың қазақша баламалары мен анықтамаларын дәл де айқын бергенін 

академик ғалым өте орынды атап көрсетіп отыр. А.Байтұрсынұлы қазақ тіл білімінің ғана емес, әдебиеттану 

ғылымының да негізін қалаушы ғұламалардың бірі. 1923 жылы ғалымның мерейтойына арналған мақаласында 

М.Әуезов «Жаңа өсіп келе жатқан қазақ әдебиеті Ахаңды өзінің басшысы деп санайды» [1] деген болса, 

әдебиетші ғалым Р.Нұрғалиев оның «Әдебиет танытқышы» туралы айта келіп: «…қазақтың ұлттық 

әдебиеттануының ғылыми негізі, методологиялық арналары, басты-басты терминдері мен категориялары түп-

түгел осы кітапта қалыптастырылған» [1,15] деп әділ көрсетеді. Сонымен, екіншіден, қазақ әдебиеттану 

ғылымының негізін салған, тұңғыш әдебиет теориясын жазған ғалым осы ғылым саласының ғылыми 

терминологиясын да жасаған. Терминделуші ұғымдарды дәл білдіретін жүздеген әдебиеттану терминдерін 

жасай отырып, ғалым олардың ғылыми терминге тән ғылыми анықтамасын берген. Ол дегеніміз – ғылыми 

ұғымның, өзіне ғана тән белгілерін айқын көрсетумен қатар, олардың ұғымдар жүйесіндегі алатын орнын да 

көрсету деген сөз. Мысалы, «Айшықтың әрбір тақтасы шумақ деп аталады. Жұрттың бір ауыз өлең дейтіні 

шумақ болады, әр шумақта бірнеше тармақ болады. Тармақ дегеніміз – өлеңнің әрбір жолы. Тармақ ішінде 

бірнеше бунақ болады. Бунақ дегеніміз өлеңді айтқанда сезілетін дауыс толқынының соқпа-соқпасының арасы. 

Бунақ ішінде буын болады»[2,45] Бұл мысалдан байқайтынымыз, ғалым біріншіден, өлеңнің құрылым-

құрылысын анықтаған, екіншіден, әрбір ұғымның өзіндік ерекшелігін, басты белгісін, іргелес өзге ұғымдардан 

айырмасын көрсететін анықтама берген. Яғни әрбір ұғымның мазмұны мен көлемін анықтаған; үшіншіден, әр 

ұғымның ғылыми атауын (айшық, шумақ, тармақ, бунақ, буын) жасаған; төртіншіден, терминдердің жүйелілік 

ерекшелігін ескере отырып, жалпы қолданыстағы бір үлгімен жасалған (модель) сөздерді термин ретінде 

пайдаланған; бесіншіден, ғылыми ұғымдардың арасындағы жүйелілік құрылымдық байланысты көрсеткен. 

Дәлірек айтқанда, айшықтың – шумақтан, шумақтың – тармақтан, тармақтың – бунақтан, ал бунақтың – 

буыннан құралатындығын сатылай көрсету арқылы ұғымның микрожүйесінің өзіндік табиғатын танытқан. 

Бұдан ғалымның өзі зерттеп отырған ғылым саласындағы ұғымдар жүйесінің ішкі байланысы мен ерекшелігін 

терең білумен бірге, оларды таңбалауда тілді өте шебер пайдалана алғандығы анық көрініп тұр. «Әдебиет 

танытқыштан» мұндай мысалдарды әлі де көптеп келтіре беруге болады. Жеке ғылымдардың өзара 

байланысынан барып ұғымдар жүйесі құралатыны сияқты соларға сәйкес келетін жекелеген термин сөздердің 

жиынтығы терминдер жүйесін, яғни салалық терминологияны құрайды. «Әдебиет танытқыштағы» ғалым 

қаламынан туындаған біртұтас жүйе құрайтын терминдер оның әдебиеттану ғылымының ғылыми 

терминологиясын қалыптастырғанын көрсетеді. Сонымен, үшіншіден, жоғарыда атап көрсеткеніміздей, 

А.Байтұрсынұлы қазақ тіл білімі, әдебиеттану сияқты жеке ғылым салаларының ғылыми терминологиясының 

негізін қалаумен бірге әдістеме, тарих және этнографияға, жалпы мәдениетке қатысты көптеген терминдер 

жасаған ғалым. А.Байтұрсынұлының қазақ тілінің сөзжасам тәсілдерін анықтаумен қатар, ол тәсілдерді термин 

жасауда пайдаланудың жарқын үлгісін көрсеткендігін оның қаламынан туындаған жүздеген терминдері 

дәлелдейді. Мәселен, ғалымның жұрнақ, жалғау, буын, шумақ, тармақ, рай, мүше, әдіс, т.б. осылар сияқты 

терминдері семантикалық тәсілмен, жақша, сызықша, көсемше, есімше, дәйекші, буыншы, бастауыш, 

баяндауыш, анықтауыш, пысықтауыш, толықтауыш, әуреленіс, күліс, әлектеніс, әліптеме, зауықтама, 

мазмұндама, ермектеме, қорытпа, ұсынба, сұқтаныс, азаптаныс, жалғаулық, есімдік тәрізді көптеген терминдері 

морфологиялық тәсілмен, ал дауыссыз дыбыс, дауысты дыбыс, қатаң дыбыс, ұяң дыбыс, түбір сөз, туынды сөз, 

қос сөз, қаратпа сөз, қыстырма сөз, мезгіл пысықтауыш, мекен пысықтауыш, сын пысықтауыш, тұрлаулы мүше, 

тұрлаусыз мүше, салалас сөйлем, сабақтас сөйлем, жалаң сөйлем, жайылма сөйлем, болымды сөйлем, 

болымсыз сөйлем, толымды сөйлем сынды терминдер тобы синтаксистік тәсілмен жасалған. Бұл аталған 
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терминдердің кейбіреулері орыс тіліндегі терминдердің негізінде калькалану арқылы (дауысты дыбыс, 

дауыссыз дыбыс, қос сөз, т.б.) жасалғандығы аңғарылып тұр. Бұдан ғалымның калька тәсілін де ұтымды 

пайдаланғанын көруге болады. Г.Ц.Пюрбеев «Калькалау арқылы термин жасау өте күрделі мәселе. 

Аударманың сәтті шығуы үшін өзге тілдегі сөздің (сөз тіркесінің) семантикасын, морфологиялық құрылысы 

мен қолданылатын саласын жақсы білу керек» [3,72] деген болатын. А.Байтұрсынұлы жоғарыдағы 

терминдердің орыс тіліндегі аталған қасиеттерін жақсы білумен бірге, қазақ тілінің өз материалын ұтымды 

пайдалана отырып, сәтті терминдер жасаған. Көрсетілген терминдердің қазақ тілінің терминологиялық 

лексикасының қатарынан берік орын алып, күні бүгінге дейін өзгеріссіз қолданылып әбден қалыптасып 

кеткендігі олардың сәтті жасалғандығының айқын дәлелі бола алады. А.Байтұрсынұлы жекелеген ғылым 

салаларының ғана емес, бүкіл қазақ терминологиясының қалыптасуына тікелей әсер еткен айрықша тұлға. 

Ғалымның терминжасам тәсілдерін көрсетіп, оларды пайдалана отырып, тіл білімі, әдебиет ғылымдарының 

терминологиясын, өзге арнаулы салаларға қатысты терминдер жасауы – ғасыр басындағы өзге ғылым салалары 

бойынша оқулықтар мен түрлі ғылыми еңбектер жазған авторларға таптырмайтын үлгі болды. Бұл пікіріміздің 

негізсіз емес екендігіне А.Байтұрсынұлынан кейін әртүрлі ғылым салалары бойынша еңбектер жазған қазақ 

зиялыларының жасаған терминдері дәлел бола алады. Оны төмендегі кесте арқылы көрсетуге болады. 

 
 

Бұл кесте арқылы біз кейінгі оқулықтар жазған авторлардың А.Байтұрсынұлының кейбір термин жасау 

үлгілерін (модельдерін) қалай пайдаланғанын немесе ұлт тілінде бұрыннан бар тұлғалас сөздерді терминдік 

мағынада жұмсағандығы арқылы олардың арасындағы сабақтастықты көрсетуге тырыстық. Осы деректердің өзі 

ғалымның тіл білімпазы ретінде қазақ тілінде термин жасаудың үлгісін көрсете отырып, ғасыр басындағы 

термин жасау ісіне тікелей ықпал еткен зор тұлға екенін анық аңғартады. Мұндай мысалдарды әлі де келтіруге 

болады. Мысалы, А.Байтұрсынұлының қаламынан туындаған тұрлаусыз мүше, тұрлаулы мүше, одағай сөз, 

сабақтас сөйлем терминдері Е.Омарұлының көрсетілген оқулығындағы тұрлаусыз шама, тұрлаулы шама, 

одағай сан, сабақтас пішін терминдерінің жасалуына себеп болғандығына да дау айту қиын ғой деп ойлаймыз. 

Ал мәселенің екінші қырынан қарағанда, мұны ХХ ғасырдың алғашқы ширегінде қанаттасып, қатар қызмет 

еткен қазақ тіл білімінің қос ғұламасының термин жасау ісіндегі шығармашылық сабақтастығының көрінісі деп 

тануға да негіз бар. Біз, Ахмет Байтұрсынұлының бүгінгі ұрпағы,  қазақ терминологиясының ХХ ғасыр 

басындағы 10-15 жылдық мерзімді «А.Байтұрсынұлы кезеңі» деп атаған орынды деп санаймыз. «Тілдің міндеті 

– ақылдың аңдауын аңдағанынша, қиялдың меңзеуін меңзегенінше, көңілдің түюін түйгенінше айтуға жарау. 

Мұның бәріне жұмсай білетін адамы табылса, тіл шама-қадірінше жарайды. Бірақ тілді жұмсай білетін адам 

табылуы қиын… Сондықтан сөзден жасап, сөз шығару деген әркімнің қолынан келе бермейді және 

шығарғандардың да сөздері бәрі бірдей жақсы бола бермейді» деп, тілдің міндетін терең түсініп, оны термин 

шығармашылығында асқан шеберлікпен, үлкен жауапкершілікпен жұмсай білген ұлы тұлғаның қазақтың 

ғылыми терминологиясын қалыптастырудағы еңбегі ұшан-теңіз. Орыстың ғылым тілінің даму тарихын 

зерттеуші ғалымдар бірауыздан энциклопедист-ғалым М.В.Ломоносовты «орыс ғылыми терминологиясының 

атасы» [4]дейтін болса, Қазақстан ғылымының тарихындағы ондай орынды ұлтымыздың бағына туған перзенті 

аса көрнекті ғалым Ахмет Байтұрсынұлы иеленіп тұр. 
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ШӘКӘРІМ ШЫҒАРМАЛАРЫ – ФИЛОСОФИЯЛЫҚ ОЙЛАРДЫҢ АЛТЫН КЕНІ 

 

Философия тарихында әлем халықтарының ой-санасы сол халықтың атымен аталатын дәстүр бар, 

айталық көне Қытай, Үнді философиясы, Грекия ойшылдарының философиясы, бертін келе ағылшын, француз, 

неміс философиясы туралы айтып келеміз. Философия дерексіз ой-сана емес, ол белгілі бір халықтың, соынң 

айтулы тұлғаларының негізінде қалыптасады. Соның ішінде қазақ философиясы дегеніміз мәнісі – ұлттық 

философия. Бұл мәселе туралы екі түрлі пікір бар, бірі – ұлттық философия деген болмайды, философия 

математика, физика, биология ғылымдары сияқты әлемдік құбылыс десе, екіншілері қандай болмасын 

философия ұлттық (тілдік) негізде болады дейді. Қазақ филоосфиясының пәні және қалыптасуы – 

дүниетанымдық негіздерге қатысты. Ұлттық дүниетанымның негізі сонау фольклордан бастау алады.  Өйткені, 

қазақтың ертегілерін, тұрмыс салт жырларын, жұмбақтар мен жаңылтпаш, мақал-мәтелдерін оқып түсінсек, біз 

одан терең мағына, дана ойды байқаймыз. Философия сөзі  грек  тілінен аударғанда даналықты сүйемін деген 

мағына береді. Біздің ата-бабаларымызда даналықты сүйіп, арттарына тамаша сөздер қалдырған. Әрине, ол 

заманда тамаша сөздеріміз философиялық сөздер деп аталмалды. Тек халық арасында ауыздан-ауызға 

таратылып, енді бізге әдемі кітаптар күйінде жетіп отыр. Даналықтың негізін салушы – Абай десе, Абайдың 

даналығын дамытушы – Шәкәрім Құдайбердіұлы.  Шәкәрімде Абай секілді Шығыс ақындарыны Физули, 

Науаи, Хафиздердің шығармашылығын сусындап өсті. Кейіннен орыс классиктері – Л.Толстой, 

М.Лермонтов,Н.Некрасовтың баға жетпес шығармаларын аударған. Шәкәрім Абайдан он үш жас кіші 

болғанымен өлең дүниесіне біржола келуі онымен бір мерзім дерлік. «Анық үлкен ақын шеберлігіне жеткен 

қалпындағы жазушы, ақын Абай бізге 1882 жылдан бергі шығармаларымен танылса» (М.О.Әуезов), 

Шәкәрімнің бізге белгілі «Жастық туралы», «Кәрілік туралы» өлеңдері оның жиырманың табалдырығын 

аттаған кезде, яғни 1879 жылы жазылған. Ұстазымен үзеңгі қағыспаса да, шаңын жұтып қалып қоймаған. Және 

ол Абайдан соң ширек ғасырдан аса жасаған ақын. Сондықтан Ш.Құдайбердиевтің қазақ поэзиясына өзіндік 

үлес қосатын мүмкіндігі болды. Бұл мүмкіндік іске асырылды да.[1] Бұл ғылыми жұмысымда қазақ 

философиясынан ойып тұрып орын аған Шәкәрім Құдайбердіұлы шығармаларынан философиялық ойлар 

туралы ой қозғамақпын. Шәкәрім қазақ поэзиясында философиялық лириканың бұрын өріс жаңа түрлерін 

қалыптастырып, бұл салада үлкен жаңалық тапты. Ойшыл ақын адамның ақыл парасатына айрықша зор мән 

берді. Ол адамның сезіну, сезу, дүние болмысты, өмір құбылыстарын, сезім арқылы қабылдау, әсерленгіштік 

қабілет пен не нәрсе болсын ішкі сырын көзге көрінбейтін, қолға ұстауға келмейтін нәрселердің қасиет – 

сипаттарын, оймен, ақылмен, логиканың күшімен танып білу қабілетінің арасын ажыратып, болмыстың 

дүниетану мен моральдің негізгі ақыл деп санайды. Философиялық лирика — тақырыптық-мазмұндық 

жағынан, лирикалық поэзияның азаматтық лирика, көңіл күй лирикасы, саяси лирика, табиғат лирикасы, 

махаббат лирикасы, әлеуметтік лирика деген сияқты дараланған жанрлық түрі. Оны лириканың басқа жанрлық 

түрлерінен «сыршылдықтан ойшылдығы басым, философиялық сарыны күшті» болуы мен «ғалам сыры, 

тіршілік құпиясы, жазмыш жұмбағын» тануға ұмтылысы дараландырып тұр. Яғни, ойшылдық, басқаша 

айтқанда, танымдық аспектісі дараланған, поэзияда осы танымдық бейнеленіп берілген. Шәкәрімнің осы 

бағыттағы өлеңдерін қай ғылым саласы қарастырмасын жанрлық табиғаты жағынан философиялық лирика деп 

тануы шындықка жанасымды. [2] Шәкәрімнің дүниенің, жаратылыстың қозғаушы күші, адам өмірінің, 

тіршіліктің мәні мен сыры, жан мен тән секілді мәселелерді ғылыми ұғым түсініктермен ұштастыра толғайтын 

философиялық өлеңдері өз алдына бір арна болып қалыптасты. Оның өлеңдерінен мән-мағынасы аса терең 

философиялық бағыт-бағдар береді. Оған «Тіршілік, жан туралы» деп аталатын философиялық өнеріндегі 

табиғат, тірішіліктің пайда болуы жайлы баяндайтын мына жолдар куә: 

Өсімдік күннен алады ас, 

Күн суық болса түпке қаш, 

Дым тиіп, нұр кеп жылатса, 

Өс тағы жайнап көңіл аш, 

Дейтұғын жанда мән болар – 

Жұмыртқада ұрық жатпай ма? 

Олар да тамақ жатпай ма? 

Жылынса, яки егілсе 

Оның да тағы таңы атпай ма? [3] 

Шәкәрім органикалық тірішіліктің біртіндеп дамитынын, жәндіктен өсімдіктің, адамның жәндіктен 

таралу идеясын құптап отыр. «Тау бойындағы ой» деген өлеңінде дөңгеленген жердің күнді айналып жүретінін 

көзбен көру арқылы емес, ойлау, топшылау арқылы анықталған дегенді айтады: 

Шыққаным Шыңғыстағы бір биік тау, 

Жақсы екен тауға шығып тағдыр сынау! 

Қайырлы түн болсын деп үнсіз айтып, 

Күн кеткен соң, түн келді қараңғылау! [4] 
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«Ей, жастар, қалай дейсің бұл дүние?» деген және басқа да өлеңінде Шәкәрім дүниеде таңғаларлық нәрсе 

өте көп, алайда бәрінде де заңдылық, қисын бар деген пікір айта келіп, «Себебі, толымдының ісі толық» дейді. 

Яғни, бұдан дүниенің кереметтігі шексіз болса, жаратушының құдіреті де шексіз деген мағына туады: 

Ей, жастар, қалай дейсің бұл дүние? 

Мұны бүйтіп жаратқан қандай нәрсе? 

Білімсіз мақсұтсыздан шыққан болса, 

Мақсұт, білім, ой шықты бұнан неге? 

Шәкәрімнің философиялық өлеңдері ой тереңдігі, пікір сонылығымен, танымдық және моральдық 

адамгершілік мәселелерін ұштастыра білумен оқымысты ақынның өнерпаздық тұлғасына сай 

интеллектуальдық сипат алған. Адамдардың қоғамдық өмірдегі қарым-қатынасын, жеке адамны мінезін, іс-

әрекетін бағалағанда да Шәкәрім ақыл-ой, талабын, ақыл-парасаттылықты қандай да іс-әрекетті ақылмен 

сынауды басты морльдық принцип етіп қояды. Ол әр адамның ісіне өзі сын көзімен қарап, биік талап қоя білуі, 

қиыншылыққа төзіп, табандылық, қажырлылық танытуы қажет екенін баса айтады. Ақиқат дегеніміз – таным 

теориясының негізгі категориясы, адам ойының өмір шындығымен сәйкестілігі. [7]. 

Ақыл дегеніміз – адамды басқа тірішілік иелерінен ерекшелейтін аса маңызды қасиет.   

Шәкәрім алдымен ойшыл, дана ақын. Абайдың ақындық мектебінің ірі өкілі ретінде ол өзі нәр алған 

дәстүрден үйреніп қана қойған жоқ, оны өзінше даралықпен дарытты. Шәкәрім – энциклопедиялық 

масштабтағы тұлға. Оның «Үш анық» еңбегі өзінің танымдық тереңдігімен ерекшеленді. Шәкәрім осы еңбегін: 

«Адам ақиқатты бас көзімен көрмейді, ақыл көзімен көреді...» деп бастайды. Бұл еңбек Шәкәрімді әлемге 

танымал ойшылдардың қатарына қосады. Шәкәрім мұрасын студенттерге насихаттау қала оқу орындарында 

кеңінен жүргізіледі. Соның ішінде М.О.Әуезов атындағы педагогикалық колледжінде орналасқан мұражайда 

Шәкәрім Құдайбердіұлына арнап арнайы бұрыш бар. Мәліметтерге сүйенсек, Шәкәрім Құдайбердіұлының ұлы 

Ахат  Семейдің қазақ педагогикалық техникумында 1923-1927 жылдары білім алған. Төл мұрағатмыздағы 

фотосуреттер осының айғағы. [13] 
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АЛАШ КӨСЕМІ – ӘЛИХАН БӨКЕЙХАНОВ 

 

Әлихан Бөкейхан – XX ғасырдың бас кезінде қазақ даласында кеңінен қанат жайған ұлт-азаттық «Алаш» 

қозғалысының негізін қалаушы және жетекшісі, Алашорда ұлттық аутономиясы Халық кеңесінің төрағасы 

болды. Қошмұхаммед Кемеңгерұлы (Қошке Кемеңгеров) «Қазақ тарихынан» деп аталатын тарихи очеркінде: 

«Үкiметтiң қара қуғын жасаған күндерiнде айдауына да, абақтысына да шыдап, ел үшiн басын құрбан қылған ат 

төбелiндей ғана азамат тобы болды. Бұл топты баулыған – Әлихан», – деп жазды. 

Әлихан Бөкейхан 1866 жылы 5 наурызда дүниеге келді. Бұл кез отаршылдық саясат салдарынан қазақ 

халқы ғасырлар бойғы қалыптасқан көшпенділердің дәстүрлі рулық-қауымдық қатынастарынан, жерінен де, 

оны пайдалану құқынан да ажырай бастаған, көшпенділердің байырғы құндылықтары шеттетіліп, жаңасы 

қалыптаса қоймаған алмағайып кез еді. 

Патшалық Ресейдің отыршылдық саясаты жыл өткен сайын күшейіп, қазақ ішіне дендеп ене түсті, соның 

кесірінен хандық биліктің байырғы құрылымдары жойылып, қазақтың салт-дәстүрі мен мәдениетіне және оның 

өз жерінде дербес этнос ретінде өмір сүруіне қатер төнді. Патшалық биліктің озбыр саясатын жастайынан 

көріп, түйсініп өскен Әлиханның бойында отаршыл билікке ғана емес, жан алып, жан беріспей-ақ отарлық 

қамытты киюге мәжбүр еткен өз халқының 1889 жылы «Особое прибавленіе къ «Акмолинскимъ областнымъ 

ведомостямъ» газетінің қазақ тіліндегі қосымшасы – «Дала уалаятының газетінде» жарияланған өзінің алғашқы 

мақалаларында-ақ қазақ қоғамының жағымсыз жақтары мен қара халықты қатыгездікпен қанап жүрген надан 
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молда, болыс пен старшынды, тойымсыз байдың сойылын соғып жүрген екіжүзді ақындар мен оқыған 

қазақтарды аяусыз сынға алды. 23 жасар Әлихан сол кездегі қазақ қоғамы мәдениетінің төмендігін, адами әдеп 

пен ахлақтың жоқтығын өкіне отырып айтады. Халықтың жаппай сауатсыздығы, болыстық билік үшін ру 

аралық күрес, барымта, байлар мен күштілердің кедейлер мен әлсіздерді аяусыз езуі етек алды деп санайды. 

Бұл жылдары, Әлиханның көзқарасынша, қазақ халқы бай мен надан молдалардың және отаршыл биліктің үш 

жақтан бірдей езгісіне түсті. Бірақ Әлихан қазақтар туралы: «Қыр халқы... ғылым-білім жайып жатқан һәм 

өздері ғылым-білімге көңіл бөлген себебінен кешікпей-ақ жақсылықты біліп, еңсесін көтеруге аяқ басар, 

өздерінің сүйектеріне берген ақылы-санасы болған соң...», – деп жазды. Омбы техникалық училищесін аяқтаған 

Әлихан сол кездері жұрт жапа-тармағай ұмтылатын заңгер немесе әскери кәсіпті таңдамай, Санкт-

Петербургтегі Орман институтына түсіп, ормантанушы-ғалым дипломын алып шықты. Кейіннен Санкт-

Петербург университетінің заң факультетіне төтенше емтихан тапсырып, заңгер дипломына да ие болды. Міне, 

осылайша Әлихан Бөкейхан Дала өлкесі – Қазақстанның халық шаруашылығы бойынша сарапшы маман, ірі 

ғалымға айналды. Сондай-ақ экономист, тарихшы, этнограф, әдебиетанушы ретінде танылды. Қазақ егіншілігі 

мен мал шаруашылығы, соның ішінде қазақтың сиыр, қой және жылқы шаруашылығы туралы іргелі зерттеулер 

жариялады. Қазақ тарихы, этнографиясы, әдебиеті мен фольклоры туралы жүздеген мақалалар жазып, «Қозы 

Көрпеш – Баян Сұлу», «Ер Тарғын», «Ер Сайын» секілді халық ауыз әдебиетінің бірнеше үлгілерін жинақтып, 

баспа бетіне шығарды. Ол ғылыми атаққа да, ғылыми дәрежеге де ұмтылмады, өйткені негізгі күш-жігерін 

саяси күреске жұмсады. Кейде ғылыми жұмыстарын еріксіз саяси күрес барысында жазуға тура келді. 

Академик Әлкей Марғұланның естеліктерінде, Алаш көсемінің 1925-1927 жылдар аралығында Ленинград 

мемлекеттік университетінің профессоры болғандығы айтылады. Қазақ жерінің отарлануы мен байырғы жер 

иесі – қазақ халқына сол кездің өзінде тиіп отырған және алда да тигізе беретін аса ауыр зардаптары туралы 

бірқатар ірі еңбектері Әлихан Бөкейханның алға қойған мұратының жарқын мысалдары бола алады. Әлихан 

Бөкейхан бұл зерттеулерді Семей түрмесінде сегіз ай отырған кезінде де жазған еді «Қазақтың суармалы егістік 

жерлерінің алынуы», «Дала өлкесінің түкпірлеріндегі орыс қоныстары», «Ақмола облысындағы 

переселендердің жер үлестері» деп аталатын мақалаларының тақырыптарынан-ақ оның қандай өзекті 

мәселелерді арқау еткені айқын аңғарылады. Әлихан Бөкейхан бұл мақалаларды басқа жерде емес, отаршыл 

метрополияның дәл жүрегінде – Петербург қаласында, «Сибирскіе вопросы» журналында жариялады. 1908 

жылы, туған жерден жырақта, бостандықтықтың дәмін татар-татпастан-ақ Самараға айдалып кетті. Әлихан 

Бөкейхан кезіндегі құдыретті Қазақ хандығының бірлігі мен күш-қуатынан айырылып, отарлық тәуелділікке 

қалай түскенін егжей-тегжейлі зерделеп шықты. Ол қазақ хандары мен сұлтандарының, ру көсемдері мен 

билерінің Ресей империясы өкілдерімен жазысқан хаттарын зерттей келе кейбірін газеттер мен арнайы 

жинақтарда жариялады. Сондай-ақ даланың тағы бір көшпелі элитасы – Кенесары хан бастаған қарулы 

көтеріліс туралы ел ауызындағы аңыз-әңгімелерді жинақтады. Әлихан Бөкейхан осы ізденістердің арқасында 

бірнеше келелі тұжырымдар жасап, ой қорытты. Қазақтың бірлігі мен тәуелсіздігін сақтай алмауының ең басты 

себебін ол ел тізгінін ұстағандардың, тіпті ең қатерлі кездің өзінде, яғни жоңғар шапқыншылығы кезінде де ел 

ішінде ауызбірлік орната алмауынан көреді. 

«Бұрынғы билеушілердің көпшілігі, – деп жазады Әлихан Бөкейхан, – күш-қуатының барлығын өзара 

талас-тартыс пен қырқысқа сарп етті» (Түрік баласы. Қазақтың тарихы. «Қазақ», 1913, № 2.). Алып Ресей 

империясымен алысып, байырғы тәуелсіздікті қарулы көтеріліспен қалпына келтіру мүмкін емес деп тұжырған 

Әлихан Бөкейхан «бұл жолды халықтың жаппай қолдауы да неғайбыл, Кенесары көтерілісінің жеңіліске 

ұшырауы – соның бір көрінісі» деп есептеді. Алаш жетекшісі отаршыл империяны саяси тұрғыдан реформалап, 

федеративтік демократиялы мемлекетке айналдыру арқылы ғана қазақтың әуелі өзін-өзі билеп, кейін толық 

тәуелсіздікке қол жеткізуіне болады деп санады. Ол мұның ұзақ та азапты жол болса да, ең дұрыс жол екенін 

көре білді. Сондықтан да 1905 жылы «Халық бостандығы» немесе Конституциялық-демократиялық партияның 

(кадет партиясы) Ақмола облыстық және Омбы қалалық комитеттерінің ұйымдастырушылары мен 

жетекшілерінің бірі болды. Партия 1905 жылы 23 сәуір мен 17 қазандағы манифестердің аралығында дүниеге 

келді, бірақ аз уақытта-ақ Ресейдегі ең ірі әрі аса танымал оппозициялық ұйымға айналды. Кадеттердің 

бағдарламасы мен алға қойған мақсат-міндеттері қазақ халқының арман-тілегіне сай келді. Бұл партия 

«адамның жеке басына қол сұқпаушылықты; ұлтына, діни сеніміне, тегі мен жынысына қарамастан 

азаматтардың теңдігі мен бостандығын қамтамасыз етуді; халық өкілдіктеріне де, жергілікті өзін-өзі басқару 

органдарына да жалпыға бірдей, тең, төте және құпия сайлау құқығын жүзеге асыруды; жер реформасын 

заңнамалық тұрғыдан шешуді, ұлттық талаптарды әділ орындауды» талап етті. Тәуелсіздікті байырғы хандық 

басқару институттары негізінде қалпына келтіруді Әлихан Бөкейхан дұрыс деп санамады. Сол себепті де ол 

өзгеше стартегиялық мақсаттарды жүзеге асыруға ұмтылды. Бұл ұмтылыстарының бір парасы «Қарқаралы 

петициясы» деген атпен тарихта қалған 1905 жылғы «Қазақтардың петициясында» көрініс тапты. «Қазақтардың 

петициясының» басты ұйымдастырушы және негізгі авторы Әлихан Бөкейханның қазақ халқының бейбіт саяси 

талаптарын орыс императорына дереу поштамен жіберуді қолға алғаны туралы оның «Дала өлкесіндегі 

сайлаулар» деп аталатын очеркінде жан-жақты айтылады. Әлихан Бөкейхан бұл талаптарды Петербургтің «Сын 

отечества» газеті мен Омбының «Иртыш» газетінде жариялап, оларды өзі редакциялап шықты. «Қазақтардың 

петициясының» төртінші тармағында «қазақ отырған жерлердің қазақтың меншігі болып саналатынын патша 

өкіметінен мойындауды» талап еткен Әлихан Бөкейхан «жерсіз мемлекет болмайды» деген ұстанымда болды.  

Қазақ жерін сақтап қалу және Ресейдің қазақ жеріне орыс шаруаларын орналастыруына жол бермеу 

мақсатындағы қажырлы күресті ол Санкт-Петербургтегі оқуынан Омбыға оралысымен бастап кетті. Қазақ 
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халқы петицияда қазақ балалары білім алатын барша бастауыш мектептерге ана тілі мен жазуын енгізуді, қазақ 

тілінде газет шығарып, іс қағаздарын қазақ тілінде жүргізуді талап етті. 

Әлихан Бөкейхан кейінірек сырттан таңылған жат заңдармен емес, қазақ халқының салт-дәстүрі мен 

ұлттық ерекшеліктеріне сай келетін жосын-жоралғылар бойынша үкім шығаратын қазақтың байырғы билер 

сотын қалпына келтіруді ұсынды. Бұл ретте мысал ретінде Англиядағы сот билігін алға тартты. Ол үшін билер 

мен билердің сот билігін әкімшілік билікке тәуелсіз ету қажет деп санады. 

Осынау стратегиялық мақсаттарға жету жолында ұлттық зиялы қауымға да, қарапайым бұқара халыққа 

да жақын идея ауадай қажет еді. Әлихан Бөкейхан қазақтарды руға да, жүзге де жіктемеді, әлеуметтік 

мәртебесіне де, біліміне қарай да бөле-жармады. Қазақты біртұтас халық ретінде көргісі келді. Осы орайда ол 

ұсынған Алаш атауы ұлтты ұйыстыруға мұрындық болатын тамаша идея болып шықты. Бұл идеяны Әлихан 

Бөкейхан Алаш қозғалысы пайда болғанға дейін-ақ әрдайым айтып жүрген еді. Сонау 1910 жылдың өзінде-ақ 

«Қазақтар» деп аталатын тарихи очеркінде қазақтардың соғыс ұраны «Алаш деген мифтік тұлға» екенін атап 

өткен болатын. 1913 жылы жазған «Қазақтың тарихы» деп аталатын мақаласында Алаш атауына тереңірек 

тоқталып, Алаш атауының астарында «жетекші» деген мағына жатқанын айтады. «Жошы ханды халық «Алаш» 

деп атап кетті. Бұл «Алаштың – алаш жұртының басшысы» екенін білдіреді» деп жазады «Түрік баласы» 

(«Қазақ», 1913, № 7). 1917 жылы қараша айында өткен Құрылтай жиналысының сайлауында қазақтардың 

басым көпшілігі «Үш жүз» партиясын емес, «Алаш» партиясын қолдады, сөйтіп «Алаш» партиясы 43 

депутаттық мандатты иеленді. «Алаш»  

Әлихан Бөкейханның адамшылығы, қайраткерлігі мен кісілік қасиеттерімен ерекшеленді. Ол пікірлестері 

мен жолдастарының еңбектерін қай уақытта да орынды бағалай білді. 1914 жылы оның серіктестері әрі 

достары, сол кезде Орынбор қаласында шығып тұрған «Қазақ» газетінің бас редакторы мен орынбасары – 

Ахмет Байтұрсынұлы мен Міржақып Дулатұлы «газет бетінде үкіметке қарсы мақала жариялады» деген 

желеумен тұтқынға алынды. Бұл уақиғаны жеделхат арқылы білген Әлихан Бөкейхан «Қазақ» газетінің келесі 

нөміріне «Ұят!» деген мақала жариялап, Алаштың біртуар азаматтарына қолдау көрсетті. Өзінің де Самара 

губерниясында айдауда жүргеніне алты жыл болғанына қарамастан «Алаш» көсемі пікірлестеріне тілекші 

екендігін осылайша танытты. «А.Н.Радищев... абақтыға жабылып, 10 жылға Сібірге айдалды. Оның замандасы, 

тағы бір газетші, Еуропаға жол ашқан Н.И.Новиков Шлиссельбург бекінісінде 15 жылын өткізді. Ахмет және 

Міржақып бауырларым! Сендерді қамаған түрме – Радищев пен Новиков отырған түрме. Ресейде ең 

болмағанда бір рет тұтқында болмаған саналы адамдар санаулы-ақ. Достоевский, Потанин, Короленко, 

Чернышевский, Морозов сықылды жазушылар да түрмеде отырды.... Салтыков, Герцен, Пушкин, Лермонтов, 

Тургеневтер айдауға кетті...» («Қазақ» газеті, № 54, 1914 ж. Самара). Әлихан Бөкейхан қарапайым өмір сүрді. 

Ол тұтқынға алынып, 1937 жылы атылып кеткенде, қызы Елизавета мен немересі Ескендірге Мәскеудің 

коммуналдық пәтерінен бір бөлме мен кітаптар, фотоальбом, бірқатар қолжазбалары, сондай-ақ... қазір 

Алматыда өмір сүретін немере туысының қолында сақтаулы тұрған насыбай шақша ғана қалды. Әлиханды 1933 

жылы Мәскеуде бір-ақ рет көрген қазақ совет жазушысы Сәбит Мұқановтың әйелі Мәриям 2000 жылы жеке 

кітап болып шыққан өз естелігінде Алаш көсемінің тұлғасына деген ерекше таңданысын: «Бөкейханов өте 

тартымды адам екен... Сырт келбетінен нағыз ақсүйектік қасиет байқалады. Маңғаз, жүзі суық» (Мәриям 

Мұқанованың «Сағынышым – Сәбитім» кітабынан) деп суреттейді. Смахан төренің естеліктерінде Әлиханның 

«туған жерден үш аршын жер бұйырса жетеді» деген сөзді ағайын-туыстарына әрдайым қайталап отыратыны 

айтылады. Алайда, Әлихан Бөкейханға да, оның қыздарына да, немересі Ескендірге де ата-баба жерінен 

топырақ бұйырмады. Барлығы Мәскеуде жерленді. Тек таяуда ғана Алаш көсемінің күйеу баласы, 1920 

жылдардағы ірі мемлекет қайраткері Смағұл Сәдуақасов денесінің күлі Мәскеуден Астанаға әкелінді.  

Ұлы қайраткердің соңына ерген інілері, азаттықтың құрбаны болған Жүсіпбек Аймауытұлы оған арнау 

сөзінде: «Қараңғыда қан жылап, қаңғырған күнде басыңды қазақ жолына құрбан қылған ағамыз асқар беліміз! 

Өміріңде жүрген жолың біздей інілеріңізге жағып қойған шамшырақ»-дегенде, асыра айтып қателескен жоқ еді. 

Қошке Кемеңгерұлы өзінің «Қазақ тарихынан» атты тарихи очеркінде былай деп жазды: «Үкіметтің қара қуғын 

жасаған күндерінде, айдауына да, абақтысына да шыдап, ел үшін басын құрбан қылған ат төбеліндей ғана 

азамат тобы болды, бұл топты баулыған – Әлекең»-деп халқына қалтқысыз еткен қызметіне әділ бағасын 

берген.  

Ешкімнің Әлиханға бар ма сөзі,  

Демейді қандай қазақ оны оң көзі.  

Семей тұрсын, жеті облыс – бар қазақтан,  

Талассыз жеке-дара тұр ғой өзі, – деп С.Торайғыров айтқандай, Әлихан әрқашан да қазақ жүрегінде 

жеке-дара тұлға болып қала бермек. Осындай жүрегі елім-жерім, халқым деп соққан, бүкіл саналы ғұмырын 

ұлтының бостандығы мен дербестігі үшін арнаған асыл азаматтарымыздың ұлтжанды пікірлері, әрекеттері жас 

ұрпаққа үлгі, өнеге. Ел еркіндігі мен ұлт бостандығы үшін құрбан болған ұлт зиялыларының артына қалдырған 

асыл мұрасы ұрпақтан ұрпаққа жалғасары анық. 
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БОЛАШАҚ ҚУАТЫ «ЭКСПО-2017» 

 

Отан...Бұл сөз-әр адамның жанына жақын, жүрегіне жылы тиер сөз. 

Құс ұясыз болмайтындай, адам Отансыз болмайды. Ал менің Отаным-сонау Каспийден Алтайға дейін 

созылып жатқан қасиетті өлке- Қазақстан. 

Қазақстан - тәуелсіз ел. Сол тәуелсіздік жолында қазақ бабам не көрмеді десеңші?! Еліміздің басынан 

азап та, аштық та, сұм соғыс та өтті.Әсіресе XX ғасыр қазақ халқы үшін ауыр тиіп, қайғығы толы кезеңімен 

есте қалды.Мың тоғыз жүз он алтыншы жылдағы көтеріліс, жиырмасыншы жылдардағы аштық, отызыншы 

жылдардағы тотолитарлық жүйе, ұлы Отан соғысы, мың тоғыз жүз сексен алтыншы жылғы жерді 

дүрсілкіндірген Желтоқсан оқиғасы. Бұның барлығы да қазақ жеріне ауыр жара салды. Қанша қиыншылық 

келсе де, біз оларды ешқашан ұмытпаймыз, айыптамаймыз да. Себебі, бұл-тарих. «Өткенімізді ұмытсақ, 

болашақ бізді кешірмейді». 

Қазақ елі Тәуелсіздігін алғаннан бері қуатты мемлекет ретінде қалыптасып, әлемнің алдыңғы қатарлы 

еліне айналу жолында талай белестерді бағындырды, тамыры тереңде жатқан төл тарихымыздың жаңа беттері 

ашылды. Осы қысқа ғана уақыт ішінде экономикалық және әлеуметтік маңызы зор жобаларды қолға алып, 

әлемдік деңгейдегі іс-шаралардыңөтуіне ұйытқы бола білдік. Жаһандық мәселелер талқыға түскен кешегі, 

Астана экономикалық форумы, Инвестициялық форум, Дүниежүзілік ислам экономикалық форумы жас 

мемлекетіміздің мерейін үстем етіп, абыройын асқақтатты. Қазақстан экономикасы соңғы жылдары ақиқатында 

да зор даму биіктеріне шықты. Лондон қаласында өткен соңғы Олимпиадада Қазақстанның Көк байрағы 

ондаған рет көтеріліп, дүние жүзін жас егемен елдің ерен жеңістеріне тәнті етті.Ең бастысы, даму бағытын 

айқындап берді.Енді, міне, XXI ғасырдың ғажайыбы атанған Астана қаласында EXPO-2017 халықаралық 

көрмесі өткелі отыр. Осы жаһандық шараны өткізу барысында Қазақстан Республикасы тағы да үлкен 

қырларынан танылмақ. Қазақ елі төрткүл дүниеден келген қонақтарға өзінің экономикалық, әлеуметтік және 

мәдени зор жетістіктерін паш етеді. 

 «Экспо-2017» халықаралық көрмесін өткізетін ел мәртебесі Қазақстанның елордасы Астана қаласына 

бұйырғандығы 2012 жылдың 22 қарашасында Францияның астанасы Париж қаласында өткен  EXPO 

халықаралық бюросы Бас ассамблеясының 152-ші сессиясы барысында белгілі болды. Жасырын дауыс беру 

қорытындысы бойынша 103 мүше-мемлекеті Астана қаласына дауыс берсе, біздің бәсекелесіміз бельгиялық 

Льеж қаласы 44 дауыс жинаған. Біздің елдің ұйымдастырушыларының тарапынан ұсынылған Future Energy, 

яғни Болашақ қуаты тақырыбы сарапшылардың көпшілігінің көңілінен шығып, «Экспо-2017» халықаралық 

көрмесінің тақырыбы ретінде қолдау тапты. 

Қазақстан тарапынан барған ұйымдастырушылар Астанада өткізілетін «ЭКСПО-2017» көрмесінінің 

басты тақырыбы ретінде «Болашақтың энергиясы» атты тақырыпты ұсыну себебі, ол ең алдымен, баламалы 

энергия көздерін дамытуды қоса алғанда, энергетикадағы сапалы өзгерістер жолы мен оны тасымалдау 

тәсілдерін іздестіруге бағытталғандығы болып табылады. Екіншіден, орнықты энергиямен жабдықтау осы 

күнде жаһандық көлемдегі негізгі мәселе болып саналады және оны шешу экономикалық өсімді қамтамасыз ету 

және қоршаған ортаға келер зиянды төмендетуге септігін тигізеді. Үшіншіден, Қазақстанның бұл тақырыпты 

таңдауының басты негізі — еліміздің дәстүрлі энергиялық ресурстардың елеулі қорына ие бола отырып, 

баламалы энергия көздерін пайдалану жөніндегі шараларды дәйекті түрде қабылдауда және «жасыл» 

экономика құру бағытын ұстанғандығы. 

Экспо деген не? Бұл – бүкіләлемдік көрме. Бір жарым ғасырлық тарихы бар көрме. «Уикипедияның» 

тілімен айтсақ, «индустрияландырудың белгісі және техникалық һәм технологиялық жетістіктерді көрсететін 

мүмкіндік». Ең алғаш 1851 жылы Ұлыбританияда өткен. Содан бері қарай бұл көрме алпыс бес рет өткен. 

«Уикипедияда» жарияланған соңғы мәліметке сүйенсек: «Экспо-2017 өткізу үшін тендерді ұйымдастырушылар 

көрме өткізетін елге бұл шараның 2,3 миллиард долларға түсетінін бағалаған». 

Тендерді ұтуын ұтып алдық, ендігісі соны абыроймен өткізу. Бұл қомақты қаржыны ғана емес, кәсіби 

біліктілік пен үлкен қажырлылықты да талап ететін шара. Бізбен бәсекелес болған Льежде бүкіләлемдік көрме 

екі рет – 1905, 1930 жылдары өткізілген. Әйгілі Гайд паркте алғаш көрменің шымылдығын ашқан Лондон араға 

он бір жыл салып, екінші рет өткізіп үлгерген. Америка Құрама Штаттарының әр қаласында бұл көрме жиырма 

рет өтсе, бір ғана Париждің өзі сегіз рет бүкіләлемдік көрме қонақтарына қызмет көрсеткен. Брюссельде төрт 

рет өткен. Айтпақшы, Парижде 1889 жылы Эйфель мұнарасы, ал 1908 жылы Амурдан өтетін көпір салынған 

екен. Амбициясы жоғары Астананың да өз мұнарасы салынуы бек мүмкін.  

Биыл, «ЭКСПО-2016» Түрк мемлекетінде Анталия астанасында көкек айынан бастап 6 ай бойы 

өткізіледі. Экспоның тақырыбы Гүлдер және Балалар деп аталады. Ал, келесі ЭКСПО 2020 жылы Біріккен Араб 

Әмірлігінде Дубай қаласында өткізіледі. Тақырыбы, Саналарын біріктіру, Болашақтың жасау.  
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«ЭКСПО» көрмелерінде әлемнің барлық мемлекеті өздерінің ең үздік технологиялық, ғылыми, мәдени 

жетістіктерін көрсетеді. Олар жаһандық дамудың жаңа күн тәртібін қалыптастырады. Мұндай іс-шараға барлық 

құрлықтың ондаған елінен миллиондаған адам қатысады. Бәсі биік бәсекеде Астананың жеңіп шығуы бекерден 

бекер емес. Оған бірнеше факторлар ықпал еткендігі аян: Біріншіден, елордамыздың әлемдік-деңгейдегі 

шараны лайықты өткізе алатын орталық ретінде қалыптасқаны баршаға белгілі болды. Екіншіден, таңдаудың 

Қазақстан пайдасына шешілуі мемлекетіміздің табыстары жоғары бағаланғанын білдіреді және Еуразия 

өңірінде-де оның даму келешегі кемел екенін айғақтай түседі. Үшіншіден, біздің «Болашақтың энергиясы» атты 

өзекті тақырыпты ұсынуымыз жеңіске жетуімізге көмектесті. 

Ұтуын ұтып алдық. Ендігі міндет – абыроймен атқару. ЭКСПО деген Еуропадағы Қауіпсіздік және 

Ынтымақтастық ұйымының саммиті немесе Азиада емес. Оның ауқымы да үлкен, жүктейтін міндеті де ауыр. 

Жасыратыны жоқ, шетелдік бұқаралық ақпарат құралдары арасында біздің бұл жеңісімізді «жас мемлекеттің 

жеңісі» деп емес, «мұнайдың жеңісі» деп қабылдағандар да болды. Парижде өткен Халықаралық көрме 

бюросының бас ассамблеясында өткен дауыс беру рәсіміне мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың барып 

қатысуын сан-саққа жүгірткендер де жетерлік. Біздің міндет – соның барлығын жоққа шығарып, бүкіләлемдік 

көрмені өз деңгейінде ұйымдастырып, өткізу. Қазақстан үшін дауыс берген 103 елдің үмітін ақтау (Бельгияға 44 

мемлекет дауыс берсе, 1 мемлекет қалыс қалған). 

EXPO-2017 жылы 10 маусым мен 10 қыркүйек аралығында өтеді. Халықаралық көрмеде әрбір мемлекет 

өздерінің павильондарын 25 га жер көлеміне салатын болады. Бұл көрмеге 5 млн.-нан астам адам келеді деп 

жоспарлануда. Әрбір келген адам 130 $ ақша әкелетінін ескерсек, бізге түсетін пайда 520–910 млн.-ға дейін 

жоспарлануда. 

Ал, енді бұл көрменің бізге қандай әлеуметтік тұрғыда, экономикалық тұрғыда пайдасы бар екен? 

Біртіндеп, жауабын қарастырайық. Біріншіден, еліміздегі техника саласының дамуы. Қазақстанда балама 

энергия көздерін пайдаланатын аймақтар бар. Мысалы, Алматы қаласының маңында жер асты ыстық сулары 

бар, Жоңғар қақпасынан жел энергиясын алуға болады және Байқоңырдың орналасу траекториясы күн 

энергиясын алуға қолайлы жер. Ендеше, болашақта энергиядан тапшылық көрмеу үшін «Болашақ энергиясы» 

атты көрменің бізге берері мол. Екіншіден, бізге түсетін, ақшалай пайда көрсеткіштерін жоғарыда жазған едім. 

Оны қуаттау үшін, өзге елдердің көрмеден алған пайдасын санап көрелік. 2000 жылы Шанхайда өткен 

көрмеден түскен пайда 12 млрд $ болса, Ганноверде өткен көрменің пайдасы 350 млн еуроға жеткен. Біздің 

мемлекетке-де айтарлықтай пайданың болары айдан анық. Үшіншіден, өзге елдермен достық қатынастарымыз 

нығаяды. Оның көрсеткіші ретінде, қазіргі уақытта Қазақстан Германия мемлекетімен көрмеге дайындықты 

бастады. Германия бізге құрылыс саласында тәжірибелерімен бөлісуде. Бұл инициативаны немістер бастаған 

еді. Соның төңірегінде елімізде жаңадан жұмыс орындары ашылуда. Астана қаласында қонақүйлер салынуда. 

Бұл көрме аяқталғаннан кейін-де қонақүйлеріміз Қазақстанның «әмиянын» толтыратыны қуантады. 

Төртіншіден, көрме кезінде жастарымыздың көңілдері көтеріңкі болары анық. Неге десеңіз? Қазіргі таңда 

жастарымыз «Work and travel» бағдарламасы бойынша шетелге тіл үйренуге кетіп жатыр. Бұл бағдарламаға 

қыруар, ақша кететіні өкінішті. Ендеше, ЭКСПО уақытында тегін тәжірибеден өтуге мүмкіндік туады. 

Бесіншіден, ЭКСПО халықаралық көрмесі Қазақстанның мәртебесін күллі әлемге паш етеді. Халықаралық 

көрмелер бюросының штаб-пәтерінде Қазақстанның жеңісі бізге деген қызығушылықтың барын көрсетеді. 

Бельгияға 44 дауыс, Қазақстанға 104 дауыстың берілгені халықаралық аренада үлкен қызығушылыққа ие 

екеніміз және өзіміздің мүмкіндіктерімізді көрсетудің алғашқы қадамы болды. 

ЭКСПО-2017 ел бюджеті үшін шығын деп ойламай, инвестиция ретінде қарауымыз керек деп 

есептеймін. Әлемдік тәжірибе мен болжамдар бойынша, мұндай шараға ондаған миллион турист келетіні 

айтылады. Үш айдың ішінде жоқ дегенде бір миллион турист келіп, әрқайсысы Қазақстан экономикасына үш 

мың доллардан тастап кеткен күннің өзінде де, үш миллиард долларлық кіріс деген сөз. Кететін шығынды ақтау 

үшін, демек, осыдан кем болмауы тиіс. Ал, келетін турист саны мен орташа туристің «тастап кететін» ақша 

мөлшерін бірнеше есеге арттырсақ, несі жаман болсын? Әрине, айтуға оңай, бұл тек құрғақ есеп. Бірақ, осы 

есепті еселеп жүзеге асыруға болмайды емес, болады. Ол үшін бұл шараны тек үкіметтік ұйымдар ғана емес, 

бүкіл халық, кәсіпкерлер дұрыс қабылдап, тиісті түрде дайындалуы керек 

Меніңше, бұл ірі халықаралық шараны дұрыс қолданған жағдайда мынадай пайдасы тиеді: 

Шағын және орта кәсіпкерлер келген туристер есебінен пайда табады; Шағын және орта кәсіпкерлер 

инфрақұрылым дайындау, ғимараттар құрылысы кезінде пайда таба алады; Қала көркейе түседі; 

Ұлттық құндылықтарымызды насихаттауға болады: біздің тарихымызға, мәдениетімізге, әдебиетімізге 

қатысты түрлі кітаптарды шет тілдерге аударып, келген туристерге ұсынуға болады, жан-жақты қосымша 

көрмелер, концерттер ұйымдастыруға болады, т.б. Ол үшін үлкен дайындық жұмысы қажет. Халықтың үлесі 

қажет. Мысалы, меніңше, әрбір қазақстандық шамасы келгенше осы шараны насихаттап, сырттан қонақтар, 

туристер шақыруға өз үлесін тигізсе, одан бәріміз ұтамыз. Интернет арқылы, әлеуметтік желілер арқылы айтуға 

болады.  

 

Әдебиеттер тізімі: 

1. ”ЭКСПО-2017 көрмесі-елдіктің ерен жеңісі” 01.10.2013ж// Егемен Қазақстан газеті. 

2. Бірінші Назарбаев оқулары “ Жаңа әлемдегі жаңа Қазақстан” 17.11.2013// Қазақстан жаңалықтары 

ҚазАқпарат газеті. 

3. Ақжол №11 (17699) 2015ж.  



110 

4. Ақжол №8 (17696) 2014ж.  

5. Ақиқат №1 2016ж.  

6.Отан тарихы№4(60)-2013ж.  

 

 

Қожамұрат Ә., СПиС-21 тобы ҚарМУ, Қарағанды қ. 

Ғылыми жетекші: Ж.Кабылбекова 

 

ҚАЗІРГІ ҚАЗАҚ ТІЛІНІҢ ЖАЙ-КҮЙІ 

 

Туған тілім –туған екем сен үшін, 

Туған тілім достастырған ел ішін. 

Туған тілім -баға жетпес құндылық, 

Сенің әрбір шапағыңмен күн кешем. 

 

Тіл тағдыры – ел тағдыры. ''Өссе тілім мен де бірге өсемін,өшсе тілім мен де бірге өшемін” деп ұлт 

жанашыры Әбділда  Тәжібаев ағамыз тілдің рухын биік көтеріп,болашақ жастарға үлгі боларлық азық 

қалдырды. Қазақ тілі шығу тегі және құрылымы жағынан түркі тілдері семьясына жатады, ол тілдерде 

сөйлейтін халықтар Дунайға дейінгі Еуразия далаларын, Орталық,  Сібір, Кавказ, Кіші Азия жерлерін мекен 

еткен. Басқа тілдер семьясымен салыстырғанда түркі тілдері грамматикалық құрылысы мен сөздік құрамы 

жағынан бір – біріне өте жақын.Тілдерінде ортақ белгілері көп кездесетіндіктен, бірқатар түрік халықтарның 

өкілдері (қазақ, өзбек, башқұрт, татар, ноғай, қарақалпақ, ұйғыр, азербайжан, т.б. бір-бірімен түсінесе алады). 

Қазақ жеріндегі тайпалық тілдердің бұдан кейінгі дамуы түрік тілдерінің  ортағасырлық дәуірінде қазақ 

жеріндегі тайпалық тілдер (диалектілер) жергілікті сипат алып, онан ары дамыды. Сонымен бірге олардың 

бәріне ортақ тілдік белгілері де жетіле түсті. Мұның өзі болашақ бірыңғай халық тілінің жасалуына бетбұрыс 

еді. Тайпалық одақтар тілінде олардың бәріне ортақ халықтық тіл белгілерінің басым болуы бірыңғай халық 

тілінің дамуы мүмкіндік береді. Мұның өзіне қазақ тілі қыпшақ тілдеріне, оның ішіне қыпшақ – ноғай 

тобындағы тілдерге тән белгілерді сақтай отырып, өзінің ішкі даму заңымен жетіліп отырады. Бұл процесс, 

яғни қазақтың халық тілінің қалыптасуы, ХҮ-ХҮІ ғасырлардан басталып, ХІХ ғасырдың 2-жартысына дейін 

созылды. Мемлекеттік қазақ тілінің өркендеуі үшін,мемлекеттік қазақ тілін қолдану үшін мемлекет жағынан 

барлық жағдай жасалды. Қазақ тілін шарықтату үшін Конституцияға айға таңба басқандай жазылды. Кімде кім 

болмасын әр қазақ елінде туған адам болсын қазақ тілінде сөйлеме деген қаулы жоқ, қазақ тілінде сөйлеме деп 

отырған адам жоқ.Біздің жазушыларымыз,мәдениет адамдары тіліміздің жетімдігін жырларына негіз қылып, 

жыр кестелерімен өрнектей білген. Жетімдікпен тіліміз шықпай жүр деп зарлай берген ақын-жазушыларымыз 

халық қамын ерте ойлап, сындарлы сағатты бастан өткізген.Тіліміздің майын тамызып сөйлеп,басқа жұртқа 

тіліміздің құндылығын көрсетуіміз керек. Елдiң елдiгiн көрсетiп, мемлекеттiң мерейiн өсiретiн, халықты 

мұратына жеткiзiп, қажеттiлiгiн қанағаттандыратын - жан-жақты жетiлген, парасаты мен пайымы мол, асқақ 

рухты, туған елi мен отанын сүйетiн ұлтжанды әрi үйлесiмдi дамыған азамат тәрбиелеу заман талабы. Мұндай 

азаматты тәрбиелеуге жетудiң кепiлi – заман талабына сай, таным қажеттiлiгiн қанағаттандыратын, елiмiздiң 

ұлттық идеологиясы негiзiне сәйкес келетiн, жоғары сапалы әрi ыңғайлы оқу қолданбаларын шығару[1]. 

Қазiргi қазақ тiлi курсы - тiл және әдебиет мамандарын дайындау үшiн оқытылатын лингвистикалық 

пәндердiң негiзгi салаларынан саналады. Бүгiнгi күнi жалпы халық қолданып жүрген қазақ әдеби тiлiнiң 

лексикалық жүйесiн ғылыми теориялық негiзде танытуды мiндет етедi. Қазiргi қазақ тiлi лексикология саласы - 

сөздiк құрам және оның баю жолдары, сөз мағыналарының түрлерi мен лексика-семантикалық топтарын толық 

қамтиды. Сөздiк қор мен сөздiк құрамның ерекшелiгi, олардың әрбiр адам үшiн маңызын ескере отырып, 

студенттерге де өз сөздiк қорларын байыту жолдары жайлы мәлiмет берiледi. Сонымен қатар, лексикология 

саласында студенттерге қазақ тiлi лексикологиясының негiзгi стильдiк топтары, фразеологизмдердiң түрлерi, 

қолдану аясы, негiзгi мағынасы мен олардың маңызы, лексикографияның тiл бiлiмiндегi орны туралы 

мәлiметтер берiледi. Бұл салада қазақ тiл бiлiмi мамандары елеулi еңбектер жасаған. Жалпы тiл бiлiмiнiң 

мамандарынан К.Аханов және Ә.Хасеновтар қазақ тiлi лексикасын әрi туыс болған, әрi туыс емес тiлдердiң 

лексикасымен салыстыра зерттеген болса, Ә.Болғанбаев, Ғ.Мұсабаев, I.Кеңесбаев, С.Мырзабеков сияқты 

ғалымдар өз еңбектерiнде қазақ тiлiнiң негiзгi салаларынан бiрi болған лексика жайлы ой-пiкiрлерiн көрсетiп 

өткен, жоғары оқу орындарының филология факультеттерiне арнап бiрнеше оқулық, оқу-көмекшi құралдар да 

дайындаған.  Бұл оқу қолданба да жоғары оқу орындарының филология факультеттерiне арналған бағдарламаға 

сәйкес жоғарыда көрсетiлген авторлардың еңбектерiнен пайдалана отырып құрастырылған. Оқу қолданбаны 

құрастыру үстiнде Ғ.Мұсабаев, I.Кеңесбаевтардың бұл саладағы еңбектерi, әсiресе Ә.Болғанбаевтың «өазақ тiлi 

лексикологиясы» атты оқұлығы көп жеңiлдiк келтiрдi. Оқу қолданбаның оқулықтан ерекшелiгi берiлген 

материалдар ықшамдалған формада берiлген. Берiлген мәтiндердiң мазмұны сол күйiнде сақталғандығынан 

авторы да сөзсiз сақталып отыр. Бiрақ елiмiздегi бүгiнгi жаңалықтар мен ұлттық идеологияға сүйене отырып 

кейбiр материалдарға өзгертулер енгiзуге мәжбүр болдық. әрбiр бөлiм бойынша студент меңгеруi тиiс болған 

материалдар негiзiнде сұрақтар мен тапсырмалар, соңында студенттер бiлiмiн тескеру үшiн тест варианттары 

да қосылды. Оқу қолданбада әрбiр тақырыпты студент қай дәрежеде меңгергенiн бақылау және алған бiлiмiн 
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пысықтау үшiн берiлген сұрақтар мен тапсырмалар, тест жинағы студенттер мен оқытушыларға жеңiлдiк 

туғызары даусыз[2]. 

Қазіргі таңда елімізде қазақ тілін білмейтін яғни орыс тілді қазақтар саны көбейіп келе жатыр. Бұл қазір 

байқаламаса да ел болашағына төніп тұрған үлкен қауіп. Қазақстанда тұратын өзге ұлт өкілдерін қоя тұрайық, 

қазақтар бір-бірімізбен қазақша сөйлеспейміз. Міне басты мәселе осында. Өз ана тілімізді өзіміз меңгере алмай 

жатып, қазақ тілін Қазақстанда тұратын өзге ұлт өкілдерінің ортақ тіліне айналдыру мүмкін емес. 

Халқымыздың бұрынғы кеңестік идеология мен санадағы тоталитарлық режим іздерінің әлі де өше 

қоймағанымен түсіндіріледі. Ол әрине түсінікті бірақ, бұл жағдайды жаңа буын өкілдері жастар, дәлірек 

айтқанда Тәуелсіз Қазақстанның замандастары өзгертуі тиіс. Себебі жастардың санасында ата-

аналарымыздағыдай құлдық сана, отарлық езгі түсінігі қалыптаспаған. Бізде Тәуелсіз елдің қазақы болмысы 

мен мақсат-мұраттары тоғысқан. Тіл – әр ұлттың қадір тұтып, қасиет санайтын асыл қазынасы және ұлт 

тарихымен бірге жасасатын мәңгілік мұрасы. Кез келген ұлт өз ана тілінің қоғамдағы рөлін анықтап білмей, 

оның мәртебесін көтеруі мүмкін емес. Өз елінің патриотымын деп санайтын азамат ең алдымен туған елінің 

тілін білуі тиіс. Өздеріңіз білесіздер кез келген бала жазып, сызумен мектеп мектеп табалдырығын аттағаннан 

кейін танысады, үйренеді. Алайда, былдырлап тілі жаңа шыққан қазақ баласының орыс сыныбына барғаны 

көңіліңізді су сепкендей басады. Сәби шағынан әдепті тәрбиенің қазақи үлгісін көрмеген, бойына сіңірмеген 

баланың кейін есейіп, ер жеткенде өз Отанын – елім деп, жерім деп сүйе ала ма екен? Атақты түрік ғұламасы 

Зия Көкалып айтқан: “Мемлекет iшiнде ортақ рухтастықты, ортақ мүдделестiктi, ортақ тiлеулестiктi 

қалыптастыратын – ең алдымен, ортақ тiл! Тiл бiрлiгi бiрте-бiрте дiн бiрлiгi мен дiл бiрлiгiн қалыптастырады. 

Сондықтан да тiлдiң бiрлiгi дiннiң бiрлiгi мен дiлдiң бiрлiгiнен жоғары тұруы керек!” Бұны Түркияның негізін 

қалаған, түріктердің көсемі Ататүрікте жақсы білген. Ол мемлекет қалыптастыру барысында ең алдымен тіл 

бірлігіне яғни ортақ тіл мәселесіне көңіл бөлді. Сол кезде Түрікия жерінде тұратын грек, армян, сұлжық, 

болгар, албан, македон, хорват, серб, осетин, шешен, мадиярларға қарамастан Ататүрік түрік тілін мемлекеттік 

тіл деп жариялады. Қазіргі күні Түркияны Түркия етiп отырған осы Тiл бiрлiгi! Яғни, Түркияда бiр-ақ тiл бар. 

Ол – түрiк тiлi. Кеңестер Одағы ыдыраған тұста яғни көптен күткен Тәуелсіздігімізге қол жеткізген кезде бізде 

де осындай мүмкіндік болған әрине. Бірак, ол кезең Түркияның қалыптасу кезеңімен салыстыруға мүлдем 

келмейтін еді. Ол кезде жағдай бөлек болды, заман бөлек болды[3]. 

Тіл мәселесіне келгенде кез келген ел: “Сіз біздің мемлекетіміздің тілін білуіңіз керек” – деп шарт қояды. 

Осының өзі әлемдегі өзге мемлекеттердің өздерінің мемлекеттік тілін қалай құрметтейтінін көрсетеді. Тарихтан 

белгілі қаншама зұлмат замандарды, қилы кезеңдерді қазақ халқы осы қазақ тілімен бірге көрді. Алаш 

жұртының ардақты азаматтарының бірі, Қазақ тілінің теориясын жасап, жетілдірген Ахмет Байтұрсынұлы 

былай деген екен: “Тілі жоғалған жұрттың өзі де жоғалады.” Қазаққа Тәуелсіздіктің оңай келмегенін сіздер 

жақсы білесіздер. Бүгінгі күні әрбір қазақ азаматының көкейінде осы Тәуелсіздігімізден айырылмай, сақтап 

қалу мәселесі тұруы керек. Сондықтан да ардақты ағайын қазақ тілінің дамуына аз да болса үлес қосып, қазақ 

тілінің қазақ қоғамындағы орнын анықтап, мәртебесін асқақтата берейік. Қазіргі кезде елімізде ана тілін білу 

мәселесі көзі ашық, өз елінің болашағын ойлайтын азаматтарды толғандыратын мәселелердің бірі және бұл 

барлық қазақтың ортақ шешетін мәселесі деп білемін.Менің мемлекеттік тілді меңгерген халық санын 

көбейтуге қатысты ұсынысымның ерекшелігі қарапайым кадамдардан бастау болып табылады.  

Ұсыныстарым:  

1. Қазақ тілін меңгеру орталықтары және қазақ тілін меңгеруге бағытталған балалар жазғы лагерлері. 

Қазіргі уақытта қазақ тілін меңгеруге мүмкіндік беретін орталықтар аз емес, бірақ көпшілігі ауқымды 

қаражатты қажет ететіндіктен, қарапайым халыққа тиімді емес. Ал менің ұсынысым бойынша мемлекет 

тарапынан мүмкіндік болатын барлық жерлерден тіл орталығының ашылуы. Әрине, мұндай орталыққа көп тіл 

мамандары қажет болады, бұл да тағы бір мәселе. Алайда, менің ұсынысым бойынша қарапайым жастарды 

тарту керек деп ойлаймын. Нағыз тіл жанашырлары осындай орталықтарда, ешкандай қаражат сұрамай- ақ, ең 

болмаса аптасына бір – екі сағатын қиюға қуана келісер еді.Осындай ана тілімізді гүлдендіруге бағытталған 

әрекеттерді біз іске асырмағанда, кім асырады?  

Қазіргі кезде еліміздің көптеген аудандарында мектеп жанынан жазғы лагерлер жұмыстарын жүргізуде. 

Шыны керек, бұл лагерлердің бағдарламаларын одан әрі жетілдіріу қажет.Балаларға арналған демалу 

лагерлеріден гөрі, қазақ тілін меңгеруге мүмкіндік беретін лагерлер қажеттірек. Себебі, менің ойымша енді 

тілді жүйелі түрде жас ұрпақтың меңгергенін қадағалау керек. Мен ұсынып отырған лагерь қарапайым 

лагердей болады, тек өзгешелігі қазақ тілін меңгеруге бағытталған. Әрине, ол үшін балаларға қызықты болатын 

және олардың психикалық қабылдауын ескеретін арнайы бағдарламалар құрастырылуы қажет. Бұл лагерлердің 

мақсаты қазақ тілін жақсы білетін және қазақ тілін дұрыс білмейтін балалардың басын қосу және олардың бір-

біріне көмектесе отырып, тілді меңгеруіне жағдай жасау.  

2. Қоғамдық орындарда ілінетін арнайы плакаттар. Өз ана тілінде сөйлейтін халық санын көбейтуде 

қарапайым шаралардан бастау кажет ,кейін қазақ тіліндегі материалдар, интернет ресурстары, қазақ тіліне 

аударылған киноларға да жетеміз. Бастысы қазақтың өз ана тілінде сөйлеуі, оның сауыттылығының немесе 

түсінігінің төмендігін көрсетеді деген сияқты стериотиптерді жою. Менің ұсынысым бойынша, қоғамдық 

орындарда( кәдімгі тұрғын үй подьездерінен бастап, мейрамхана, асхана, кинотеатрларда, дүкендерде, т.б) 

арнайы тіл туралы, әсіресе ,өзіміздің зиялы тұлғаларымыздың ана тілге қатысты ойлары, нақыл сөздерін іліп 

қою. Бұл шаралар сырт көзге ыңғайсыз көрінгенмен, мұндай іс – әрекеттер осы қазіргі қоғамға қажеттіліктен 

туып отыр.Бұл үлкен нәтиже әкелмес, бірақ мүмкін намысы бар бір қазаққа ой салар. Сондықтан мұндай ұсақ 
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шараларға мемлекеттік мекемелер көңіл аударып, іске асыратын болса, қандай да бір нәтиже болатын еді. 

Басты ойым кәдімгідей ана тілін білуді ашық түрде насихаттау. Мемлекеттік тілді білу- парыз әрі міндет, себебі 

бұл менің ата –анамның тілі, ең бастысы- мен өмір сүріп отырған елдің тілі[4]. 

Қазіргі таңда бөтен ел,басқа жұрт, Ресей федерациясының мемлекеттік тілі бүгінде  Қазақстан 

Респібликасында айрықша үстемдік құруының куәсі болып отырмыз.Осы мәселе неге арқайсымызды 

алаңдатпайды? Неге қазақтың тілі осыншама керексіз болып отыр? Неге осыншама жарамсыз? Ел талабы 

қайда,кешегі сайлау алдында айтқан бізідң уәдеміз қайда қалды? Қазіргі жоғары жақтағылардың мемлекеттік 

тілді біле тұра,мемлекеттік тілде емес,ресми тілде сөйлеуіне не себеп болып отыр,яғни қазақтың тілі 

жарамсыз,қазақтың тілінде сөйлеу өтімсіз болатындығын көріп отырмыз,тілге байланысты талапты 

заңдастырмай,қазақ тілінің жағдайының мүшкілдігіне куә болып отырмыз. Қазақ тілінің,қазақтың 

мәдениетінің,шежіресінің,тарихының  Қазақстан Республикасынан басқа басар жер,барар тауы жоқ. Егер 

Парламент тек қана ресми тілде сөйлеп, мемлекеттік тілді керексіз деп жатса,қазақ тілінің жағдайы мүшкіл деп 

айтсақ болады. Әрқайсымыз елін сүйер азамат, ұлтшылдықтың туын биік ұстатып, жарғақ құлағы жастыққа 

тимей қызмет атқарып, патриот болуымыз керек. Бұл унитарлы мемлекетте қазақтың тілі  парламент бұтағында 

мүшкіл жағдайды кеше беретін болса, ендеше қазақ тілінде ешбір келешек жоқ. Осыны ойланбайтын 

болсақ,біздің  ұлт алдындағы,ұрпақ алдындағы құнымыз соқыр тиын татымайды. Хан да, қара да жүгінген тіл 

құдыретін төмендетіп менсінбеу бұл күнде сәнге айналды. Сән емей не сөздің нәрін кетіріп бұрмалап жатса. 

Әкімдер  тіпіт үш тұғырлы тілдің фонаты болды. Ел мәдениеті – тілден басталады. Қазір қазақ тілін өсіргісі 

келетіндер мен өшіргісі келетіндердің суық соғысы басталып кетті. Ата заңымыздағы мемлекеттік тіл - қазақ 

тіл,ресми тіл – орыс тілі.  Алайда қос тіл  қолданысқа ие дегенді алға тартып, жеке меншік компания 

басшылары мен мемлекеттік қызметкерлер орысша сайрап, іс –қағаздардың барлығы орыс тілінде жүргізіліп 

келеді. Бұған тіл жанашырлары шырылдап,мемлекеттік тіл туралы заңның керектігін сан мәрте айтты. Түрлі 

наразылық шаралар ұйымдастырды,билікке хатта жазды,санаулы депутаттар тіл мәселесін қайта-қайта көтерді. 

Алғашқыда қос тілді жыланға айналдық деп жүргендер, үш тұғырлы тіл деген жаңа тіркес пайда болғанда,, үш 

басты айдаһар болдық деп жатты. Тілім деп шарқ ұрған халық елеулісі Мұхтар Шаханов ағамыз оң қолы 

қайсы,сол қолы қайсы екенін білмейтін екі жасар балаға бірден үш тіл үйретпекші назын білдірген болатын.  

Жиырма жылды артқа тастап барып,балабақша мен мектептерде, жоғары оқу орындарында қазақша 

сөйлегендерді жиі кездестіре бастадық.Әсіресе жастардың арасында қазақ тілде сөйлеп, оны құрметтеу көрініс 

ала бастады. Ана тілімізге ең бірінші өзіміз бей-жай қарағандықтан, үй артындағы кісілер неге қорламасын. 

Соңғы жылдары қазақ тілін дамытуға халық қазынасынан миллиардтаған қаржы бөлініп жатыр. 2009 жылы 5 

млрд.тенге, 2010 жылы 4,7 млрд, 2011-2013 жылдары 19 134 946 000 млрд тенге бөлінген. Демек бұл қаржылар 

қазақ тілін бұрын сонды болмаған қарқынмен дамытуы тиіс еді. Телеарнаны қазақшалап бастап едік, қоғам 

интернетке бас бұрды. Бір орныда тұрмайтын  технологияның дамуы зымырандай өркениетке ілгерілесе, қазақ 

тілі атпен қуып жете алмай әлі келеді. Мүмкін мемлекеттік тіл туралы заң қабылданса, теңесіп қалармыз. Әр 

халық өзінің ана тілінде ғана бақытты бола алары сөзсіз шындық[5]. 
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ЕЛІМІЗДІҢ САЯСИ ТАНЫЛҒАН ТҰЛҒАСЫ 

 

Тәуелсіздік – бұл азап пен төзімнің, халықтың сан ғасырлар бойы еркіндікті ансаған шыдамының өтуі. 

Қазақстанның тәуелсіз, егеменді ел ретінде танылғанына міне жиырма жыл толып отыр. Тәуелсіздік сияқты 

ұлттық мерекені бүгінгі таңда қазақ халқы жүрегімен сезінуі керек. Тәуелсіз елдің ең басты тұғыры ол 

қоғамның, сол мемлекеттегі жергілікті ұлттың рухы, жігері, қоғамдық санасы. Басты байлық жай ұлттық мүдде 

емес, азаматтардың мүддесі мен қажеттілігі. Жаңа әлемдегі жаңа Қазақстанның бүгінгі құдіретті күші ел 

бірлігінде, ұлттар татулығында жатыр. Қазақстан үшін ХХI ғасыр тарихының парағы парасат пен пайымға 

толы. Біздің стратегиялық міндетіміз ең бірінші тұрғындардың өмірінің сапасы мен тұрмыстық деңгейін көтеру 

болып табылады. 

Мемлекет басқару – бұл өте қиын іс, мәртебелі міндет. Біздің Елбасы осы істерді атқаруға бар күшін 

жұмсайды. Қазақстанның әр облыс орталықтарына, аудандарға, қалаларға барып, халықпен кездеседі, біз 
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сияқты, мектеп оқушыларымен кездеседі. Шетелден келген қонақтарды қарсы алады. Өзі де шетелге барып, 

саяси, әлеуметтік, экономикалық, мәдени, халықаралық мәселелерді шешіп келеді. 

Қазақстан өз тәуелсіздігінің өткен 20 жыл ішінде әлем мойындаған мемлекеттердің қатарына қосылды. 

Еліміздің тұңғыш Президенті, Елбасы Н.Ә.Назарбаев осы аз ғана жылдың ішінде бұрын-соңды болмаған 

мемлекет құрды. Мыңдаған жылдар бойы бабаларымыз аңсаған Тәуелсіздіктің Туын көтерді. Әлемнің 150-ден 

астам елдерімен дипломатиялық қатынас орнатты. Қазақстан өзге мемлекеттердің даму жолдарын саралап, 

өзінің көп қырлы саясатын қалыптастырды. 

Мемлекеттік тәуелсіздігімізді жария еткен алғашқы сәттен бастап, бүгінгі күнге дейінгі барлық 

жетістіктеріміз бен көрген жақсылығымыз, дербес мемлекетіміздің қуаттануы мен абаттануы ең алдымен 

Тұңғыш Президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың есімімен, еңбегімен тікелей байланысты. 

Президенттің қазақ халқы алдындағы атқарған қызметі зор, еңбегі ерен. 

Мемлекет басшысының көрегендігі мен дер кезінде жүзеге асырылған саяси экономикалық 

реформалардың арқасында экономикасын түзеп, тығырықтан шықты. Қазақстанда шұғыл бетбұрыс 1995 

жылдан басталды. 2000 жылдың басында Еуропа қауымдастығы, ал 2002 жылы Америка тарапынан Қазақстан 

нарақтық экономикасын қалаптастырып ел ретінде танылды. Елбасының жүргізіп жатқан саясатының 

арқасында Қазақстанды бүкіл әлем таныды. Қазақстанның ЕҚЫҰ-ға төрағалық етуі Қазақ елінің дүние жүзі 

қауымдастығы алдындығы беделін биіктете түсті. Ең бастысы Мемлекет басшысы нақтылаған «Қазақстан 

2050» стратегиясының мақсаттары мен міндеттері ойдағыдай жүзеге асырылуда. 

Нұрсұлтан Назарбаев – халқының жағдайын тереңінен түсінетін, замана ағымын жіті ойлайтын, әлемнің 

озық тәжірибесін ұтымды пайдаланып, оны ата-бабамыздан қалған асыл өнегемен әдемі ұштастырып келе 

жатқан озық Елбасы. Сонымен қатар, әлем мойындаған, жаһанға атағы таралған, қазақ елін әлемге әйгілі етіп 

жүрген бүгінгі заманның көшбасшысы, туған халқының Бәйтерегі, Көсемі, Кемеңгері. 

Алла тағаланың пейілі түсіп, қазақтың маңдайына туған Нұрсұлтандай Елбасының кемел ақыл–ойы, 

керемет күш–жігері арқасында егеменді Қазақ елі қайта түлеп, қарыштап  қанат қақты. Елбасымыз: «Содан бері 

зымырап уақыт өтті. Бұл уақыт тарих үшін аз уақыт болар мүмкін, бірақ жылға бергісіз күндер, ғасырға бергісіз 

жылдар болады. Соңғы жылдар ғасырға татитын оқиғалар болды десең, артық айтқандық болмас,» - деген 

сөздері әбден орынды, талассыз шындық. Өйткені Елбасымыз Қазақ елін білімі мен тәжірибесіне, ақылы мен 

парасатына сүйене отырып, өрге сүйреді. 

Жастайынан жасампаздық пен жалындылыққа тәрбиеленген Елбасымызды өмірдің өзі Алланың 

бұйрығымен ел сенімін арқалатып, көш басына қойды. Нұрсұлтан деп азан шақырып қойылған есімі де қазақты 

жарқын келешекке жетелеп келгенін меңзеп тұрғандай. Қазақстанның сорына емес, бағына туған тұлғасы 

ретінде тарих парағында қалатынына сеніміміз мол. Себебі Кеңес үкіметінің құлауынан кейінгі сынға толы 

кезеңде қол қусырмай, халқымызды қара түнектен қарманып шығарғанша бағыт берді, жігерін жаныды. 

Төрткүл әлем біздің ел болатынымызға күмән келтірсе де, тұңғыш Президентіміз көрегендігінің арқасында 

болашаққа нық сеніммен қарады, бұған «Қазақстан-2030» стратегиясы дәлел бола алады. «Өзен ағысымен өлі 

балық қана жүзеді» демекші қазірдің өзінде басты мақсатымызды айқындап, жаһандық дағдарыстарды елемей, 

қарсы жүзіп келеміз. Қайсарлылық қашан да қазаққа тән қасиет. Қайсарлылықпен қоса Мұқағали айтпақшы 

«Сабырмен сабақ алып дәуірлерден, Сабырын сары алтыннан тәуір көрген. Қазаққа мақтансын деп жер 

бермеген, Жерінің кеңдігіндей сабыр берген». Елбасымыз да өзінің сабырылылығы арқасында бүкіл әлемге 

қазақ халқының болмысын ашып берді. Дәл осы сабырлылығының, кеңпейілділігі мен толеранттылығының 

арқасында қазақ ұлтының ел болып бүгінгі күнге дейін жеткенін, болашақта бақуатты тірлік кешетінін айтудан 

жалықпай келеді. 

Нұрсұлтан Назарбаев мемлекет басшылығына келген алғашқы сәттен бастап айрықша ерекшелігі бар 

өзгеше бір халықаралық және ұлтаралық мәселелер шиеленісінің шешуін асығыстыққа салмай, арандататын 

пікірлердің ығы мен ырқына жығылмай, әліптің соңын баға сабырмен, уақыттың талабына, қазақстандық 

жолдың ерекшелігіне үйлестіре, жан-жақты мүдделердің түйісу нүктесін таба біліп шешудегі  даралығымен 

бірден әлем назарын аударды. 

Қазақ даласында ғана емес, бүкіл әлем аузында «Нұрсұлтан – Қазақстан, Қазақстан – Нұрсұлтан» деген 

ұғым бар. Байлығы мол даламызды бүкіл әлемге танытып, тереземізді теңестіргені үшін, біздің аспанымыздың 

ашық, өміріміздің бейбіт болуына өзін кепілдікке қойғаны үшін бүкіл халық сенім артып келеді. Нұрсұлтан 

Назарбаев ұлы саясаткердің, өз ұлтын сүйетін ұлағаттылық  пен  даналықтың  үлгісін  көрсетті. 

Қазақстан бүгінде әлемге өндірісі жедел дамып келе жатқан, ішкі саясатында тұрақтылыққа қол 

жеткізген, бейбіт идеялардың елі болып танылуда. Еуразия жүрегінде орналасқан әсем елордамыз Астана 

қаласы әлемнің саяси картасында бейбітшілік пен келісімнің, рухани дамудың орталығына айналуда. 1997 

жылы 10 желтоқсанда еліміздің астанасын Алматыдан Ақмолаға көшіру туралы Президент Жарлығы ұлтты 

біріктіруге, экономикалық және саяси тұрғыдан дамуға ұмтылған маңызды қадам екенін бәріне төреші уақыт 

өзі дәлелдеп берді. Тарихта Астана қаласы Елбасы Н.Ә. Назарбаевтың төлтуындысы болып ерекше орын алады. 

Ұлт көшбасшысы ретінде ұлтты біріктіретін қала етіп Ақмола қаласын астана етіп таңдап алуы геосаяси 

тұрғыдан да маңызды екенін уақыт көрсетіп келеді. 

Астана салу былай тұрсын, далиған даламыз да енді бүгін жайқалған орманға айнала бастады. Байтақ 

даланы орманға, жасыл елге айналдырамын деген Елбасының «Жасыл ел» жобасы байырғы түркі бабамыздың 

«Мәңгі ел» орнатамыз деген асыл мұратын еске салады. Тәуелсіздікке жету бір мәселе, ал оны баянды ету 

үлкен салиқалы, салмақты саясатты қажет етеді. Мемлекетіміздің ішкі-сыртқы іс-әрекетін реттеу әрбір адамның 
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қолынан келе бемейді. Мемлекет те тірі организм іспеттес. Ел тіршілігінде тыным, дамыл, тоқтау жоқ. Оған 

күнде «қорек» қажет. Оның тамырын үздіксіз ұстап, қан айналысының, жүрек соғысының дұрыстығын, 

кінәратсыздығын үнемі бақылап отыру – мемлекет басшысының басты міндеті, борышы. 

Үміт артқан ері халқы алдында борышын орындады деп айта аламын. Н.Ә.Назарбаев Қазақстан 

Республикасын алға тартып, әлемдік аренаға шығарып, қазақ халқын дүние жүзіне таныстырып, оның тарихын, 

салт-дәстүрін паш етті. Қазақ елі өзін өзі басқа елдерге таныту арқылы аймақтық, құрлықтық, континенттік, 

дүниежүзілік халықаралық ұйымдарға мүше болып, сол мүшелерде өз орнын тұрақты айшықтап бере алды. 

Сағым жетпес сайын даламыз сұңқардың қанаты талып, тұлпардың тұяғы тозардай шет-шегісіз далиып, 

жайылып жатыр. Осынау кең байтақ Қазақ жерінің төрт құбыласын бекітіп, заңдастырған қандай жақсы?! Енді 

киелі жерге бөгденің бөлтірігі де рұқсатсыз аяқ баса алмайды. Ал кімнің тұсында, кімдердің күшімен, ерлігі 

мен даналығымен ие болдық, осынау жерге?! Әрине, Назарбаевтай Елбасымыз, ол басқарған мемлекеттің, оны 

қолдаған қалың халық Қазақстандықтардың арқасында жеттік осы күнге. Осынау жеңіс–жетістіктің, 

егемендіктің ұрыс–жанжалсыз, қантөгіссіз келгеніне әрі таң қаласың, әрі қуанасың. 

Тәуелсіздіктің бастауында болған Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев ел ертеңін де айқындады. Тәуелсіздік 

десек, ең алдымен оның бастауында болған, оны нық сеніммен алға апарған, тәуелсіз ел мемлекеттілігінің 

негізін қалаған Елбасы ойға келеді. Елбасы десек, қиын-қыстау кезеңде елді басқарып, оны бар қиыншылықтан 

алып шығып, бүгінгі өркенді дамуға жеткізген Елбасы мен Ел ертеңі тағы да алдымыздан шығады. Ел ертеңі де 

өз халқы Елбасы деп атаған Тұңғыш Президентіміз Нұрсұлтан Назарбаевтың ел басшылығын одан әрі қолға 

ұстауымен байланыстырылады. 

Елбасының, Ұлт Көшбасшысының еңбегі мен беделін оның өткен қызметін баяндау және ол туралы 

басқалардың ой-пікірін жеткізу арқылы да бағалауға болады. Қазақстан халқы да Елбасының еңбегін осылай 

бағалайды. 

Елдің қауіпсіздігі мен тұрақтылығын және өркенді дамуға серпін беретін реформаларды жедел де тиімді 

жүргізу үшін және бұл мақсатқа жетуде бірінші кезекте халықтың қолдауына ие болатын қабілетті де күшті 

тұлғаның қажет болатындығын тарих парақтары әлдеқашан дәлелдеген. Тәуелсіз Қазақстан тарихында мұндай 

тұлға болды және алдағы уақытта да қажет. Сондықтан да Елбасы, Ел тәуелсіздігі, Ел ертеңі ұғымдарын 

қастерлей де, қолдай да білуіміз парыз етіледі. Бұл біздің, ұрпақтарымыздың болашағы үшін қажет. 

Өзіміздің ел тәуелсіздігінің тарихы және Елбасының ел егемендігіндегі рөлі жөніндегі ойымызды қорыта 

айтқанда, аз ғана уақытта Тұңғыш Президентіміз Нұрсұлтан Назарбаевтың жетекшілігімен елімізде 

экономикалық, әлеуметтік, құқықтық және саяси түбегейлі өзгерістер жүзеге асырылғандығын бөле-жара атап 

көрсету қажет. Тәуелсіздіктің алғашқы жылдарындағы Елбасы белгілеген және батыл жүргізген бағыт өзін-өзі 

ақтады және алдағы уақытта да өміршең болатындығын дәлелдеп отыр. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың 

жүргізген бұл саясаты мен бағыты қазіргі уақытта «Қазақстанның даму жолы» ретінде дүниежүзі 

қауымдастығынан мойындалды. 2012 жылдың 13 қарашасында Қазақатанның БҰҰ адам құқықтары бойынша 

Кеңесінің мүшесі болып сайлануы да Елбасының қоғамды реформалауға қатысты іс-шараларының әлем 

тарапынан танылғанын көрсетеді.Қазақстанның Тәуелсіздігі мен Елбасы еңбегінің бір-бірімен тығыз ұштасып 

жатқандығын, олардың бір-бірімен ажырағысыз егіз ұғым екендігін ақиқат есебінде тарих алдымызға тартып 

отыр. 

Шынтуайтына келгенде, Нұрсұлтан Назарбаев – тарих толғатып туған ғасырдың тұлғасы, елінің жанын 

ұғатын, халқын замана көпірінен аман өткізіп келе жатқан қамқоршы; еліміздің дарынды ұйымдастырушысы, 

көреген басшысы, нарықтық экономиканың терең білгірі, кекшіл емес, текшіл; жікшіл емес, көпшіл; жұртты 

сендіре де, иландыра да алатын, өз елім менің – өзегім дейтін Азамат. 

Тілі бөлек, тілегі бір, жаны бөлек, жүрегі бір сан қилы қан кешуден сабырмен өткен сарабдал халқымыз 

қай қиындықта да тату бірлігін, тамаша тірлігін жалғастыра бермек. Мемлекеттік тәуелсіздікті төрт аяғынан тең 

тұрғыза алған Н.Ә.Назарбаев еліміздің алда тұрған бірнеше он жылдығына жүйелеп жоспар құрып, халқына 

қамқорлық жасаудан тайынбайтынын өзі әлденеше рет дәлелдеді. Елбасымыздың көреген саясатына қолдау 

көрсету – халықтың еншісінде. 

Қазақстан халқының дамуы мен гүлденуі жолында қыруар еңбек атқарған Елбасының еңбегін 

бүкілхалықтық деңгейде бағалау соңғы жылдары анық көрініс бере бастады. Алыптың қуатын халықтан, 

халықтың қуатын бірліктен көретін еліміз үшін Елбасының қыруар еңбегін бағалау, ерекше атап өту маңызды 

болып табылды. Халық даналығындағы ханда қырық кісінің ақылы болады деген сөз текке айтылмаса керек. 

Туа біткен қасиетіне жүре біткен сапасын тоғыстырған елін сүйген азамат ретіндегі болмысы қандай құрметке 

болса да лайық. 

Елбасымыздың игі істерінің бірі – халқымыздың бостандығы, мемлекетіміздің Тәуелсіздігі. Биыл 

Тәуелсіздігімізге 22 жыл толады. Осы 22 жылда еліміз көркейіп, Астанамыз гүлденіп келеді. Біздің елде 

тұратын 130-дан астам ұлт өкілдері бір-бірімен тату-тәтті тұрады. Байтақ даламызда ынтымақ пен бірлік 

орнаған. Мұның бәрі Президентіміздің арқасында жасалған жетістіктер.  

Ақмола кеше ғана басқа қала, 

Айналды Бәйтеректі Астанаға! 

Қарашы, шаңырағы жас қаланың, 

Аспанның бұлттан сермеп тастағанын! 

Бүгіннен басталатын шежіресі, 

Назарбаев – авторы Астананың! 
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демекші, Елордамыз күннен күнге көркейіп, әлемдегі ең әдемі қалалардың бірі болып келе жатыр. 

Біз – ең бай мемлекетпіз, халқымыз ең бақытты халық. Даламыз егісті, Ордамыз кеңесті!  

Біз өз болашағымызға сенімдіміз, біз өзіміздің Елбасыға сенім артамыз! 

Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев – менің Президентім! 
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ӘУЕЗОВТЫҢ КӨРКЕМ ШЫҒАРМАЛАРЫНДАҒЫ СИМВОЛДАРДЫҢ ҰЛТТЫҚ – МӘДЕНИ 

СИПАТЫ 

 

Зерттеушілер символдардың халықтың мәдениетін, дүниетанымын танытатын мәдени құндылықтар 

ретінде, ойлаудың, өмірдің бейнесі ретінде, көркем образ, бейнелі сөз ретінде таниды. 

Кейінгі жылдары символдардың, символдық мәнге ие этноатаулардың тілдік табиғаты да зерттеу 

нысанына ілінді. «Ішкі терең қажеттіліктер символ арқылы оянады. Бұл процесс санаға эмоция арқылы белгілі 

болады. Енді өз кезегінде сана ішкі қажеттілікті қанағаттандыру үшін қайтадан символдар жүйесіне жүгінеді. 

Сөйтіп, терең негізі бар қажеттіліктердің сипаты символдар арқылы анықталады. Яғни, сана сыртқы 

факторларға таңдаулы түрдегі тәуелділігін немесе ішкі өсу, жетілу қажеттілігін белгілі бір модельдің, 

форманың бойына жинақтау арқылы шешеді. 

Бұдан шығатын қорытынды, бүгінгі таңда символдар тек  мәдениеттану, философия, әдебиеттану 

ғылымдарының ғана емес, лингвистиканында маңызды нысаны болып отыр. Лингвистикалық тұрғыда 

символдардың этнолингвистикалық, лингвомәдениеттанымдық, когнитивтік сипаттары арнайы зерттеліп жүр.  

Символ белгілі бір мәдениеттегі семантикалық қызметі арқылы шындықтың әр түрлі жақтарын бір 

бүтінге біріктіреді. Кез келген зат, оқиға, әрекет өзіндік нақтылықтың шегінен шығатын мағынаға (идеяға) ие 

болғанда символ ретінде танылады.  

Символға символданған құбылыс образының мазмұнының шегінен шығатын идеялық мазмұн тән. [3.69]. 

Символда тек қана символданған образдың сыртқы суреті түсінілмейді. Образ бұл жағдайда барынша кең 

түрдегі белгілі бір идеяны арқалайды.  Ол шындықтың тек бір бөлігі ретінде өмір сүрмейді, сонымен қатар, 

басқа бір шындықты кесіп өтеді және бейнелейді. Сондықтан символ мағынасын оның образын тура, нақты 

тану арқылы ұғуға болмайды. 

Символ өзіне мәтіндегі астарлы ойды жасырып тұрады. Символдық мағынаға талдау жасау арқылы, оны 

анықтау арқылы біз автордың мәтін астарында қандай ойды білдірмек болғанын аңғара аламыз. Ал осы 

символдардың мағынасын түсіну үшін, мәтін мазмұнын толық түсіну қажет. Символдың символдық мағынасын 

бірден түсіну кейде қиындау болып жатады. Мәтіннің әр алуан болып келуі символға көп мағыналылық сипат 

береді. Символдың мағынасын кейде бір сөйлем немесе абзац, тіпті бүкіл мәтін көлемінде алып қарағанда ғана 

тануға болады. 

Мұхтар Әуезовтің «Қилы заман» повесінен алынған мына бір үзіндіге назар аударсақ, «Жуылып 

тазарғандай ашылып, көк мөлдір болып тұрған аспаннан Асы өлкесіне жайнаған жарық күннің сәулесі де түсіп 

еді. Бірақ дәл осы шақастаудай Асы жайлауын бұлт арасында тұрғандай, ертегі орнындай ғылып көрсететін. 

Өйткені айналадағы қатпарлы қалың жота, қарағайлы қара биіктерден ақсұр тұман әлі айыққан жоқ. Алатау 

басына шөгіп өткен қара қошқыл қою сұрғылт бұлттың төмендеп ұшқан жартысы қарағайға, жартасқа 

жабысып, аспан ұйқысындай қаптай жауып, үйіліп, үйіріліп тұр. Жалығып қалғыған ақ тұман Асы 

айналасындағы тауларға шұбатылған сәлдедей оралып, бұралып жүр.  

Биік таумен дәл қосылған жері қоюланып қар ақ қошқылданып кетеді. Қиналып, өртеніп қосылғандай. 

Күпісін айналдырып киген қарағайлы биік шошақтың басы тұман ішінде әлдене түстей сұлу, сағымды шағына 

сүйсініп, бұлтты қабағын шытынған сияқтанады. Ауырлықпен, азаппен емес, көңілдің жайлы рахат 

тыныштығымен ерекеленіп ши тынған сияқты. Тұманды аспан сүйсіндіріп қалқытқандай. Сағымды қиял 

бұлтты, салмақпен қош – қошын айтып, жоғары көтеріліп таудың басынан асып барады.[4.96]. 

Жазық үстіне кең аспанда кесек – кесек ақ мамықтай болып ақ бұлттар қыдырады. Көк далаларда, 

кішкене төбелерде, ауыл, мал үстінде момындық белгісіндей болып, ақ бұлттың жеңіл жайлы көлеңкесі 

ұшады, түтіндей, будай төңкеріліп, сызылып өтеді. Қоңырлық пен шаңқыған жарық ауысады. Адам ойындағы 

өкінішті естегі мен күн шуақты қызық рахат сағатының ауысқаны сияқты арманды ыстық кешегі мен күдікті 

күпті бүгінгінің ауысқаны сияқты. (М.Әуезов).[4.156]. 

Жоғарыда көрсетілген мысалдарға зер салсақ, бірнеше абзац бойына автор Асы өлкесінің табиғат суретін 

бере отырып ақ сұр бұлт, қара қошқыл бұлт тіркестерін бірнеше мәрте қайталап қолданған. Бұл мысалда 

«бұлт» сөзі халық басындағы жағдайды танытатын символ ретінде қолданылған. Мәтін мазмұнындағы белгілі 
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бір ақпараттың жасырын берілуі, автордың айтайын деген ойының маңыздылығын арттыра түседі. Автор 

мәтіндегі астарлы ойды (подтекстовая информация) символ арқылы білдіреді. 

Жазушы тау басындағы қара қошқыл бұлттың ақ мамық бұлтпен ауысуы қарапайым халықтың басынан 

өткен аумалы – төкпелі заманның өтіп, енді мамыражай тіршілік басталғанын аңдататындай. Ақ сұр тұманның 

толық ыдырамауы халық көңілінде әлі де болса қорқынышы мен күдігі басым екендігін білдіреді. Ишарамен 

берілген бұл түсінік, автор көзқарасы мәтін мазмұнынан да айқын аңғарылып қалады. Символдық мағынаны 

соңғы сөйлем түсіндіріп, аша түсетін тәрізді. Сонымен қатар бұл мысалда психологиялық параллелизм сарыны 

да байқалады. Автор табиғат құбылысымен қатар адам ойындағы өкінішті естегі мен күн шуақты қызық рахат 

сағатының ауысқанын салыстыра, жарыстыра бейнелейді. 

Символдық мағына мәтіндегі мағына тұтастығына да қызмет етеді. Символдық мағына дегеніміз – сөздің 

қосымша, жанама мағынасы. Символдың ерекше сипатының бірі – оның мазмұнының жинақылығы мен 

мағыналарының теңдігі. [1.28] . Символ тең дәрежедегі мағыналардың құрауы ретінде көрінеді. Бұл сипат 

символды аллегориядан, троптың басқа түрлерінен ерекшелейді. 

Мағыналық мазмұн құрылымы тұрғысынан алып қарағанда, символ күрделі таңба ретінде сипатталады. 

Ондағы мағыналар немесе концептілер бір – бірімен қосыла отырып, кешенді түрдегі мазмұнды құрайды.  

Символ көптеген ассоциация туғызуға бейім келеді. Символға көп мағыналылық тән. Символдың өзіндік 

құрылымы әрбір жеке құбылыс арқылы бүтін әлем бейнесін беруге бағытталған.  

Қатубай үйінің барлық жаны төрт адам тегіс үйінде екен. Үйде қалған Бақтығұлдың шитісімен Қатубай 

бір елік атып алып келіп, соның жылы жұмсағынан қатыны қуырдақ қуырып, шай қайнатып жатыр екен. 

Тыныш еркін өмірдің жылы үйшігі, қазан аспада маздаған оты, ыстық шайы, шыжылдап жатқан жайлы иісті 

қуырдағы Бақтығұлдың жалғызсырап тоңазыған көңілін бір мүйнетке болса да алаңдатып, жылытып 

жібергендей болды.[4.151]. 

Иесіз таудың ішіндегі жалғыз үйлі кедей сол түрдегі момын сұр жалғыздық тіршілігіне қанағат қылып, 

ошақ басының жылылығында, сол ошақ ауданындай кішкене сүйкімді ауданында өмір сүріп, оған қанағат етіп 

күнелтуші еді. (М.Әуезов). 

Берілген мысалдағы ошақ сөзі символдық мағынада қолданылған. Басына күн туып, отбасы, ошақ 

қасынан безінуге мәжбүр болған, түн қатып дала кезіп, қаңғырған Бақтығұлға Қатубай үйінің жылы ошағы үй 

ішіндегі бала шаға мен отбасы мүшелерінің көңіліндегі жылылықты, жайбарақат, уайымсыз, қорқынышсыз 

тіршілікті танытады. 

Халықтық тіліміздегі көркемдегіш элементтердің бір саласы болып табылатын символдардың мәтін 

құрылымында стильдік қызметі ерекше. Символды қажет жерінде орынды қолдану арқылы көркем шығарма 

авторы айтпақ ойын көркемдеп жеткізеді, сол арқылы шығарманың бейнелілігін арттыра түседі. 

Буалдыр күңгірт күздің қазіргі күні кірлегендей болып салбырап, кіржиіп тұр. Сұр тонды, сұр түсті 

жүдеу мерген сұр тас пен түнерген аспанның түсіне боялып, қалың жым – жырттыққа қоса батқандай. 

(М.Әуезов).[4.98]. 

Сұр сөзі арқылы автор кейіпкер көңіліндегі кірбіңді, көңілсіздік пен уайымда да танытады. Күздің 

күңгірт күнінде тау – тасты кезіп, қашқын боп жүрген Бақтығұлдың психологиялық жағдайын тереңірек аша 

түседі. Сұр бұлт пен түнерген аспан кейіпкер көңіл – күйімен қосылып астасып жатыр. Символдар танымдық, 

ұлттық мәдени мағыналарға ие. Олар халықтың дүниеге көзқарасын, таным – түсінігін аңғартады. 
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ҚАЗІРГІ ЗАМАНДА КЕЗДЕСПЕЙТІН САЛТ-ДӘСТҮРЛЕРДІҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 

Қазақ – көне дәуірден бастау алатын күрделі де бай тарихы, сан қырлы мәдениеті, өзіндік игі ғұрып – 

дәстүрі бар, этнографиялық ахуалы әр қилы, пейілі өзінің байтақ даласындай кең де қонақжай халық. 

Халқымыздың бітім болмысын зерттеген этнограф ғалымдардың атап өткеніндей, қазақ – жайшылықта 

тәубешіл, жаугершілікте тәуекелшіл, зерделі де ойшыл, сабырлы да төзімді, шыдамды да жомарт, елгезек те 

еліктегіш, кеңпейіл де кішіпейіл, ерегескенмен ерегесетін, доспен дос бола алатын, әділдікті бағалай білетін 

халық. Қаз дауысты Қазыбек бидің сөзімен айтқанда: 

«Біз қазақ деген мал баққан елміз, 

бірақ ешкімге соқтықпай жай жатқан елміз.  

Елімізден құт – береке қашпасын деп,  

жеріміздің шетін жау баспасын деп, 
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найзаға үкі таққан елміз. 

Ешбір дұшпан басынбаған елміз, 

басымыздан сөз асырмаған елміз. 

Досымызды сақтай білген елміз,  

дәм – тұзды ақтай білген елміз» - деген. 

Қазақстан – ұлан – байтақ территориясы бар әлемдегі ең үлкен тоғыз мемлекеттің бірі. Жоңғар 

шапқыншылығынан бұрын қазақтар ең көп санды түркі халқы болған секілді. «Қазақ көп пе, масақ көп пе» 

деген түрікмен мәтелі осыны меңзейді. Халықтың өз ата – қонысында азшылыққа айналуы – қазақтар секілді өз 

тарихында әлденеше рет жойқын қасіретке ұшырап, тағдырдан көп теперіш көрген елде ғана болатын жәйт. 

Кең – байтақ атамекеннің әрбір қарыс сүйемін сан ғасыр бойы ата – бабамыз сыртқы жаудан сом білектің 

күшімен, ақ найзаның ұшымен қан төгісіп, жан берісіп қорғап, ұлтжандылық, отансүйгіштік рухын бойға 

сіңіруді келер ұрпаққа аманаттаған. Алайда тіршілік тезінен өткен, жастарды ұлттық үрдіске тәрбиелеуде 

маңызы бар көптеген дәстүрімізден де жазып қалғанымыз белгілі. Өмірдегі бар сүреңсіздік, адам бойына 

көлеңке түсіретін бүкіл жаманшылық атаулы ата салтына, елдік дәстүріне солқылдақтықтан екені белгілі болып 

отыр. Ұлттық тәрбиеден қағажу қалып бара жатқан жастардың отаншылдық сезіміне де кесірі тиетінін өмір 

дәлелдеп береді. «Ата салтың – халықтық қалпың» дегендей, өз жұртының қадір – қасиетінен мәлімет беретін 

ғұрып қасиетпен, оған мейлінше құрметпен қарау – ұлтымызға, елдігімізге сын. Тындар құлаққа, көрер көзге, 

сезінер жүрекке танымал, басқа елдерде жоқ дәстүр өрнектері, ортақ мұралары, тұрмыс – тіршілігіндегі керемет 

салт – ғұрпы мақтаныш сезімін тудырып, жұртшылықты жалпы отаншылық пен елжандылыққа тәрбиелеуде 

маңызды міндет атқармақ. Қазақ халқының рухани тіршілігінде, қарттарды құрметтеу, үлкендерді сыйлау, 

балаларға жанашырлық, жастарға қамқорлық ету, ата – ананы ардақтау, әйелдерді аялау ізгі дәстүрге айналған. 

«Қасқа қатал, досқа адал болу» - қазақ халқының негізгі мінез – құлқы. Қазақ халқында тым ертеден келе 

жатқан көптеген әдет – ғұрыптар бар. Солардың әрқайсысына жеке – жеке тоқтала кетсек. Қазақ халқы 

тарихтан бері өте меймандос халық болған. Сондықтан меймандостықтан әдет – ғұрыпын айта келсек. 

«Меймандостық». Қазақтар үйіне келген әр қандай мейманды (оның қайсы ұлт болуына қарамай) таныса 

да, танымаса да жылы шыраймен құшақ жая қарсы алып, сыйлап күтеді. Өзінің аяаулы асын қонақасыға береді. 

«Қонақасы – қазақтың бөлінбеген еншісі» болып есептеледі. Қонақ келсе «қой сойып, қол қусыру» - қазақтар 

үшін аса абыройлы іс және жалтартпайтын міндет. Өте қадірлі қонақтарға тай сойылып, қонақасы беріп 

аттандырады. Сойылатын малды асаба алдымен қонақтар отырған үйдің босағасына әкеліп бата тілейді. 

Қонақтар бата жасаған соң мал сойылып, ет асылады. Ет піскенше меймандарға кең дастарқан жайылып, 

дастарқанға құрт, ірімшік, бауырсақ, жент, сары май қойылып, қаймақтаған шай құйылады, шайдан соң 

жаздыгүні болса қымыз, қыстыгүні болса езген қүрт беріледі. Осы мезгілде әдетте үй иесі жағынан домбыра 

шертіліп, күй тартылып, ән айтылады. Ет піскен соң қолға су құйылып, ет тартылады. Қонақтар алдына 

қойылған қойдың басы, жамбасы, сүбесі тағы басқа жіліктерден жасалған табақ тартылады. Қонақтың ең 

сыйлысы бастың оң езуінен бір кесіп жеп, оң құлағын кесіп табаққа қойып, басты үй иесіне қос қолдап 

қайтарады. Бұл асабаның құрметіне белдірген разылық болып есептеледі. Мейман кұтуде малдың он екі 

жілігінің өз алдына мәртебесі бар. Жасы үлкен сылы қонақтарға бас пен жамбас, күйеу мен келінге асықты 

жілік пен төс тартылады. Балаларға тіл, құлақ, бүйрек, жүрек беріледі. Тамақ жеп болған соң ас қайтару, яғни 

бата тілейді, қонақтардың қолына су құйылады. Міне, қазақ халқының мейман күту дәстүрі осылай. «Ерулік». 

Көшпелі қазақ халқы көші – қонды аса келелі іс санады, көшу – қазақтар үшін салтанат есептелді. Қазақ 

санасында көше алмай жұрттан қалудан үлкен қорлық жоқ, қазақ қауымы көшкен күні – еруде кимейтін жақсы 

киімдерін киеді, көштегі жүк артқан түйеге кілем – кілше, сырмақтарын оң бетін сыртына қаратып жауып 

салтанат етеді. Еру отырған ауылдар жанына келіп қонған ауылды жабыла қарсы алып, «қоныс жайлы болсын» 

айтып, олардың жүгінтүсірісіп, үйін тігіседі және «ерулік» апарады. Бұл ерулікке дастарқан көтеріп, шай апару, 

сабалап қымыз апару, тіпті қой сойып апару істері де болады. Бұл көшіп, шаршап келген туыс – 

жұрағатттарына жасалған сый – құрмет және қамқорлық еді. Бұл істер ағайын арасында «еруге қару» ретінде 

алма – кезек болып отырады. Мұны қазақтар «ағайын берекесі» деп атайды. «Үме» яки «Асар». Қазақ арасында 

ертеден келе жатқан салттардың бірі – «үме» яки «асар салу» деп аталады. Бұл салт бойынша, көпшілік күш 

біріктіріп, бір – бірінің жұмысына қолқабыс көрсетді. Қауырт күш жұмсауды талап ететін жұмыс кезінде, яғни 

қой тоғыту, қой қырқу, жүн сабап, киіз басу, үй көтеру, жылқы күзеп, тай таңбалау, бие байлау, соғым сою, егін 

ору, шөп шабу және жинау, үй – жай, той жасау, ас беру, өлім ұзату және т.б. істерде ауылдастар мен руластар 

жабыла жұмылып, бұл істерді істеп келеді. Үй қожасы осы көмекке келіп, қолқабыс істегендерді тамақпен 

сыйлайды, асар салғанда көбінесе мал сойылады, бірақ қолқабыс істеушілер істеген жұмысына ақы алмайды. 

Бұл қарапайым малшылар арасында өзара көмектің бір түрі, яғни еруге – қару жолмен алма – кезек болып 

отырады. Бұл «асарға» ат салыспаған адам өз басына іс түскенде басқалардың көмегінен құр қалады. «Үме» яки 

«Асар» қазақ арасында өзара көмектің бір түрі болып дәстүрде мәңгі қалады. 

«Жылу жәрдем». Қазақ арасында өзара көмектің осы бір түрі тым ерте кездегі рулық қауым 

құрылысынан бері келе жатқан әдет – ғұрыптарға жатады. Бұл әдет – ғұрып бойынша: табиғи апатқа – жұтқа, 

өртке, селге т.б. да дүлей күш кесіріне кенеттен кездесіп, мал – мүлкінен, баспанасынан айрылып, күн көрісі 

қиынға соққан адам өзінің туыстары мен руластарынан жылу – жәрдем сұрайды. Бұған ағайын – туған – 

туыстары мен руластары түгел көмектесіп, жылу – жәрдем жинап береді, одан ешкім де бас тартпайды. Бұл 

«жұртшылық жәрдемі» деп аталады. Қазақтың байырғы салты бойынша, мүлде панасыз қалған жетім – 

жесірлерді және қарайтын адамы жоқ, салт ба қарттар мен мүгедектерге ағайын туғандары яки руластары 
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асырап, бағып – қағуға міндетті болған. Халық бұқарасы ішінде мұндай көмектің өмір сүруі қазақ қоғамында 

қайыршылардың болмауына игі әсер етіп отырды. 

«Той – мереке, тағы басқа жол – жосындар». Мал шаруашылығымен шұғылданған көшпелі қазақ 

өмірінде жаздың үш ай жайлауы «өмірдің жаннаты» есептеледі. Гүл – бәйшешекке бөленіп, масатыдай 

құлпырған жасыл жайлау үсті мал тойынып, ақ молайып, бие байланып, елдің жұмыстан қолы босап сергіген 

кезі болады. Қыс қысымын көріп келген қазақтар жаз жайлауда жадырап жазылып, барлық той – томалақ, ойын 

сауық, сән салтанатын осы жайлауда өткізген. Қазақтың «қыс қысыл, жаз жазыл» деген сөзі осы өмірден туған. 

Қазақтар үшін «той» тек той жасаушы жеке отбасының қуанышы ғана емес, тіпті бір тайпа елдің ортақ мерекесі 

болып есептеледі. Соның үшін, бір отбасы той жасаса, оның ағайын – туған жұрағаттары, тіпті бүкіл бір тайпа 

ел түгел аттанысқа келіп, үйлерін апарып тігіп, биелерін байлап, астарын әзірлесіп, қонақ күтіп той жұмысын 

атқарады. Қазақ өміріндегі ұлылы – кішілі той – томалақ пен ырым – кәделердің түрлері де сан алуан. Қазақ 

өмірінің әрбір белесі тойсыз, өлеңсіз өтпейді. Қазақ тойлары «тойбастар» жырымен және шашумен басталады.  

«Қалжа мен шілдехана тойы». Бір баланың дүниеге келуі тек сол бала туған отбасының қуанышы ғана 

емес, күллі ауыл аймақтың ортақ қуанышы. Әсіресе ұл баланың тууын қазақтар қатты қастерлеп, «ұл туғанға 

күн туады» дейді. Байырғы қазақ салты бойынша, бала туған күні сол отбасында той басталып, «қалжа» 

сойылып, маңайдағы абысын – ажын, тағы басқа әйелдер жиналып, «баланың бауы берік болсын» айтып 

құттықтайды. Ал кешке қыз – бозбала жиналып, түні бойы ән салып, домбыра шертіп, өлең айтып «шілдехана» 

күзетеді, түрлі ойын – сауық кейде өткізеді. 

«Бесік тойы». Жаңа туған балаға ат қойып, оны алғаш бесікке бөлеу жорасы «бесік тойы» деп аталады. 

Бұған көбіне сол төңіректегі әйелдер шақырылады. Келген әйелдер балаға арнап шашу, көйлек – көншек, тан – 

моншақ, үкі, т.б. тойлықтар әкеледі. Ат қойылатын баланың оң құлағына үш рет, сол құлағына үш рет «сенің 

атың.....» деп айтады. Ұрпақ өсірген үбірлі – шүбірлі қадірмен әйел бір – екі келіншектің көмегімен бесікт 

жабдықтайды. 

Сәбидің әжесі не шешесі түбектің тесігінен балаларға тәтті бауырсақ үлестіреді. Онан соң әлгі баланы 

тұңғыш рет бесікке бөлейді. Тойға жиналғандар дастарқаннан дәм татып, баланың өмірі ұзақ, бауы берік, 

бақытты болуын тілеп бата беріп тарасады. 

«Баланы атқа мінгізу». Қазақ балалары бес жасынан бастап атқа салт мінуге жаттығады. Ата – аналары 

баланың алғаш атқа мінуін қуаныш етіп, той жасайды. Атқа мінетін бала жаңа киім киіп, басына үкі тағып, 

«ашамай» деп аталатын екі қасы «Х» түрінде айшықталып жасалған ерге мініп, туған – туысқандары мен 

руластарын аралайды. Туыстары оған шашу шашып, айыл - өмілдірік, құйысқан, жырым – шеттік, шыбыртқы – 

қамшы сияқты ер – тұмандарын байғазыға береді. Көшпелі тұрмыстың қажетіне сай, қазақта адам баласына 

бірден ер – тоқым болады. Қазақ ішінде ат – көлік табу оңай, ер – тұман табу қиын. Өйткені қазақтың өмірінің 

көбі ат үстінде өтеді. Қазақтар «ер атымен, құс қанатымен» деп, атты ер адамның қанаты есептейді. Атқа 

мінудің алдыңғы шарты ер – тоқым, атқа жайдақ мінуді жаяушылықтан жаман көреді. Сондықтан «ат 

табылады, ер табылмайды» дейді. 

«Сүндет тойы». Ислам дінінің жол – жосығы бойынша қазақтар ұл баланы бес жаста яки жеті жаста 

сүндетке отырғызады. Осыған байланысты той жасалады. Той қарсаңында сүндеттелетін баланы басына және 

екі иығына үкі тағып атқа мінгізіп, жақын туыстары мен жұрағаттарын аралатады. Барған жеріндегі туыстары 

шашу шашып құттықтайды. Балаға үкі қадайды, кепеш кигізеді, әл – ауқатына сай лақ, қозы, құлын сияқты жас 

төлдің бірін ен салып береді. Қазақ арасындағы бала сүннеттеу ісін осы кәсіппен шұғылданатын «қожалар» 

жүргізеді. Бұл қожаларды қазақ қауымы «Мұхаммед пайғамбардың әулеті» деп ардақтайды. Баланы сүндетке 

отырғызу төркіні ислам дінінен келген, кейін келе бұл ұлттық ғұрып - әдетке айналған. Баланың сүндет тойын, 

халық іс жүзінде оның қара құлақ болып, қатарға қосылуыныңалғашқы бір белесін тойлау деп санаған. 

«Қыз ұзату және келін түсіру дәстүрі». Қазақтың қыз ұзату және келін түсіру дәстүрі толып жатқан той – 

томалақ, ырым – кәделері арқылы болады. Бұлардың бәрі жалғасып, жұртқа түсінікті салтқа айналған. Ең 

алдымен қыз айттыратын жақ қыздың ата – анасына кісі салып, құдалық сөйлеседі. Құдалық сөйлесіп, келісімге 

келген соң, күйеу жақ қалыңдық жаққа өлтірі (қоржын) апарады. Осы жолы «өлтірі тойы» өткізіледі. Бұл күні 

ақ сойылып, ақ бата жасалады. Қалыңдық ұзатылып барған соң, келін түсіру тойы жасалып, жаңа түскен келін 

қайын атасының үйіне енгізіледі. Осы кезде сабына қызыл – жасыл әлем байлаған қамшы ұстаған бір жігіт 

келіннің бетін ашады. «Берташар» жыры арқылы жаңа түскен келін жиылған жұртқа таныстырылады, келінге 

ақыл – насихат айтылады, әзіл – қалжың араластырып, жұртты күлдіріп отырады, келін ата – енесіне, 

қайынағаларына сәлем етеді. Үлкен үйдің отына май салады, май құйылған от лап етіп жанғанда, отырғандар; 

«От – ана, Май ана, жарылқа!» деп сыйынады. Бұл қазақтардың ислам дініне кіруден бұрынғы отқа табынатын 

кезінен қалған ырымдардың бірі екені даусыз. «Неке қию» салты осы келін түскен тойда өткізіледі, некені 

молла қияды.  

«Өлең той». Өлең той бұл күйеудің қайнына ұрын барған тойына қосылып өткізілетін «түнгі той». Күйеу 

жақ «өлең кәде» аталатын тай, құлын тәрізді бір малды ала барады, бұл кәдені алған үй күйеу мен құдаларды, 

тойға жиналғандардың бір бөлігін шақырып, мал сойып қонақасы беріп, «өлең той» өткізеді. Кеш батқанан таң 

атқанша осы аылда ақындар айтысы болады. Бұл тойға жиналған жастар домбыра шертіп, ән айтып, би билеп, 

сауық – сайран жасайды. өлең тойға қатысушылардың көпшілігі жастар болады. Қазақ өміріндегі той – 

мерекелерде көптеген ойындар өткізіледі. Бұл ойындардың көпшілігі ашық далада, ат үстінде ойналатын 

спорттық сипаттағы ойындар. Олар: «мүше алып қашу», «Қыз қуар», «Көкпар тарту», «Теңге алу», «Жамбы 

ату», «Ат шаптыру», «Ат қарғыту», «Жорға салу», «Аударыспақ ойнау», т.б. 
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Қазақ халқының көнеден келе жатқан салт – дәстүрлері, ырымдары өте көп. Қазақ «қазақ» деген атын 

осы кезге дейін қазақи салт - дәстүрлерімен, ырымдарымен, той – мереке, тағы басқа да жол – жосындарымен 

талай елді таң қалдырып келеді. Ата- бабамыздың қалдырған асыл мұрасын қадірлеп, жоғалғанды жаңғыртып, 

қайта жаңартатын ендігі болашақ ұрпақтың өз қолында. 
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ҚАЗАҚ ТІЛІНДЕ- ҚАЗАҚСТАН ХАЛҚЫН БІРІКТІРЕТІН ТІЛ 

 

Қытайдың атақты философы Конфуций айтқан екен: «Егер де маған ел басқару мүмкіндігі туса, ең 

алдымен сол елдің тіл мәселесін қолға алар едім. Себебі тіл бірлігі болмаса, пікір бірлігі болмайды және 

идеология дұрыс жүргізілмейді (түсіндірілмейді). Идеология дұрыс жүргізілмей, ортақ түсіністік таппаған елде 

бірлік болмайды. Сондықтан бәрінен де бұрын адамдар арасындағы бірлікті ұстап тұрған тіл мәселесі 

маңызды». 

“Қазақ тілі- Қазақстан халқын біріктірген тіл” – деп атап көрсеткен Елбасы. Тарихи тәжербиеге көз 

жүгіртер болсақ, әр ұлт өз тілін сүйіп, құрметтейтін болса, оның елі әлемдік құрметке бөленіп, елінің дәулеті 

шырақтай түсетіні баршамызға хақ.«Қазақ тілі - Қазақстан халқын біріктіретін тіл» - деп атап көрсетті Елбасы.. 

«Мақсатым - тіл ұстартып, өнер шашпақ» деп ұлы Абай айтқан ұстаныммен серіктестіктің өндірістік жұмыспен 

қатар алып келе жатқан бірден-бір бағыты - мемлекеттік мәртебесін көтеру. 

«Қазақстанның болашағы – қазақ тілінде»-деп мәлімдеген Елбасымыз, ҚР Президенті Нұрсұлтан 

Назарбаев мемлекеттік тілді Атазаңымызға сай өз төріне биіктету үшін үнемі қайрат көрсетіп келеді. Қазақстан 

халқына Жолдауында: «Енді ешкім өзгерте алмайтын бір ақиқат бар — ана тіліміз мәңгілік елімізбен бірге 

мәңгілік тіл болды. Біздің тіліміз мемлекеттің барлық жүйесінде қолданылуы үшін, барлық жерде керек болуы 

үшін біз өзімізді өзіміз қамшылауымыз керек, өзіміз соған атсалысуымыз керек» 

Қазақстан Республикасынынң Президенті Н.Ә.Назарбаев “Болашақтың іргесін бірге қалаймыз”атты 

биылы жылғы Қазақстан халқына Жолдауында тіл мәселесіне баса назар аударды. Манызды құжатта Елбасы 

2017 жылға қарай мемлекеттік тілді білетін қазақстандықтардар санын 80 пайызға дейін жеткізуі қажеттігін 

атап көрсетеді. Елбасы өз Жолдауында “Қазақстандықтардың өзіміз өмір суріп, елімізді жақсылықтарға бастап 

бара жатқан туған жерге атауын берген мемлекеттік қазақ тілі құрметпен жэәне лайықты оқып-уйрене 

бастағандығы атап өтудің өзі қуанышты,”-деп көрсетті.Жалпы Қазақстан бойынша бүгінде мемлекеттік тіл 

еркін меңгерген ересек тұрғындардың қатары артып келеді. Ана тіліміздің қоғамның барлық салаларында өз 

мәртебесіне лайық орын алуы-мемлекеттік мәні бар өте маңызды мәселе. Тіл кез келген ұлттың болмыс-бітімін 

даралайтын құбылыс.Дәл қазіргі уақытта дуние жүзінде 7048тіл барын анықтаған. Тіл құбылысын зерттеуші 

ғылымдардың пікірінше, енді небәрі алғанда жүз жыл ішіндеқазіргі тілдердің 3000-нан астамы бірдолата 

келмеске кетеді екен. 

Тілмен бірге оны дуниеге әкелген ұлт та бүкіл ұлттық болмыссынан айырлып, біртіндеп тарих 

сахынасынан орын басады. Ендеше тіл, біз үшін барша қазақстандықтардың мемлекеттік тілі-қазақ тілі 

руханиятымыздың, ұлттық болмысымыздың, мемлекетіміздің, тәуелсіздігіміздің басты тіреге болып табылады. 

Қазақстан Республикасы Президентінің 2011 жылға 29 маусымдағы № 110 Жарлығымен “Тілдерді дамыту мен 

қолданудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы”қабылданды. Бұл құжат қоғамдық 

өмірдің барлық саласында тілдерді дамыту мен қолдану және мемлекеттік тілді кең ауқымды қолдану үшін 

жағдай жасауға байланысты өзекті проблемаларды шешудің нормативтік ұйымдастырушылық негізі болып 

табылады. 

Осы Жоспарда көзделген барлық iс-шаралар ұлт бiрлiгiн нығайтудың маңызды факторы ретiнде 

мемлекеттiк тiлдi дамытудың басымдығына негiзделген және азаматтардың рухани-мәдени және тiлдiк 

қажеттiлiктерiн толық қанағаттандыруға бағытталған. 

Қоғамдағы қазіргі кездегі қайта құрулар,экономиканы дамытудағы жаңа стратегиялық бағдарлар, 

қоғамның ашықтығы, оның жедел ақпараттануы мен қарқынды дамуы білім беруге қойылатын талаптарды 

түбегейлі өзгертті.Әлемнің жетекші елдерінің көпшілігінің білім беру жүйесі білім беру мақсатын, мазмұны 

мен технологияларын оның нәтижесіне қарап бағалайтын болды. Білім берудің қазіргі негізгі мақсаты білім 

беру жүйесінің барлық деңгейінде қоғамның талаптарына сәйкес білімді, біліктілігі жоғары, бәсекеге қабілетті, 

қазіргі жылдам өзгеретін дүниеде алынған терең білімін, қажетті дағдыларын тиімді түрде жүзеге асыратын 

және еркін бағдарлайтын, өзін-өзі дамытуға және өз бетінше дұрыс, адамгершілік тұрғысынан жауапты 

шешімдер қабілдауға дайын қабілетті жеке тұлғаны қалыптастыру болып табылады. 

Республикадағы білім берудің дамуын реттеуші негізгі құжаттар: 

ҚР-ның конституциясы; 
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Бала құқықтары туралы конвенция; 

Білім туралы Заң; 

«Тіл» туралы Заң; 

ҚР мемлекеттік орта білім стандарты; 

Даму бағдарламасының қызметі – жүйе дамуына көкейкесті адамдардың күш-қуатын кіріктіру құралы 

болуында. 

Мектептің мақсаткерлігі (миссиясы): мектептің бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз етуді жүзеге асыру 

және қалыптастыру. 

Көру (соңғы нәтиже): мектеп түлегінің бәсекеге қабілетті, құзырлы, шығармашыл, интеллектуалды, үш 

тілді еркін меңгерген, сапалы білімді тұлғасы. 

Мақсаты: Интеллектуалды, рухани- адамгершілік, әлеуметтік, салауатты дамуға бағытталған білім 

ортасын құру және бәсекеге қабілетті, құзырлы, шығармашыл, интеллектуалды,үш тілді еркін меңгерген, 

сапалы білімді тұлғаны қалыптастыру. 

Міндеттері: 

Ақпараттық- коммуникациялық және интерактивтік технологияларды пайдалану арқылы білім сапасын 

арттыру. 

Оқыту үрдісінің ресурстық қорын дамыту. 

Бағдарламаны іске асыру кезеңдері 

Бағдарламаны іске асыру үш кезеңде жүзеге асырылады. 

Бірінші кезеңде (2011 - 2013 жылдар) тілдерді одан әрі дамыту мен қолданудың нормативтік-құқықтық 

және әдіснамалық базасын жетілдіруге бағытталған кешенді шаралар өткізу көзделеді.  

Екінші кезең (2014 - 2016 жылдар) шеңберінде мемлекеттік тілді оқып-үйрену және қолдану 

саласында, сондай-ақ тілдік әралуандықты сақтауда жаңа стандарттар, технологиялар мен әдістерді енгізу 

бойынша практикалық шаралар кешенін іске асыру қарастырылады. Сонымен қатар, осы кезеңде 

Мемлекеттік тілді оқыту орталықтарын аккредиттеуді жүргізу, сондай-ақ олардың қызметіне рейтингтік 

бағалауды енгізу басталады. 

Тілдерді қолдану саласындағы заңнаманың сақталуын бақылауды күшейтумен қатар, әзірленген 

нормативтік құқықтық базаның негізінде қазақ тілінің терминологиялық қорын ретке келтіру, ономастикалық 

кеңістікті жүйелеуді қамтамасыз ету жөніндегі жұмыстар басталатын болады. 

Бағдарламаның үшінші кезеңінде (2017 - 2020 жылдар) мемлекеттік тілді меңгеру дәрежесіне бақылау 

тетіктерін енгізу жөніндегі жұмысты ұйымдастыру көзделеді. 

Сонымен қатар, қоғамдық өмірдің барлық саласында мемлекеттік тілдің сұранысына, оны тиісінше 

қолдану сапасына және меңгерілу деңгейіне басқа тілдерді одан әрі сақтау жұмыстарына жүйелі мониторинг 

жүргізу көзделеді. 

Бұған қоса, ономастика, терминология, мемлекеттік тілді қолдануды көпшілікке тарату, сондай -ақ 

толерантты тілдік ортаны сақтау жөніндегі жұмыстар жалғасатын болады.  

Сонымен талдау нәтижесі бойынша, сұралғандардың көпшілігі (96%-дан көбі), қазақ ұлтының өкілдері, 

оны ана тілі деп есептейді, бұл интернационалистік идеологияның басымдығы кезіндегі стереотиптердің 

өзгергендігін көрсетті. 

Респонденттердің 50%-ы еркін сөйлей және оқи алатындықтарын (мәтін жазбай) айтты, яғни ана тілдерін 

(қазақ тілі) жеткілікті дәрежеде меңгердік деп есептейді. Мұндай көрсеткіш тілді меңгеру жағдайын толық 

көрсете алмайды. 

Алайда, мемлекеттік тілді үйренудің оң мотивтері байқалады: 

1 азаматтық міндет – 27,5%; 

2 Қазақстанда өмір сүру және жұмыс істеу ниеті – 26,1%; 

3 тілдік ортаға бірігу қажеттілігі – 20,2%. 

Тілді дамыту саласындағы жағдайды бағалау қажеттілігімен байланысты қиындықтарды талдауды 

жылына 2-3 рет жүргізу керек, бұл тіл саясаты саласын ғана емес, білім, мәдениет, демография және көшпелі 

процестерді реттеу мәселелерін де шеше алады. 

 

Пайдаланылған әдебиеттер: 

1. Тілдерді қолдану мен дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы. 

2. Байтұрсынов А. Тіл тағылымы. 
 

 

Оразбекова І.Ж., М.О.Әуезов атындағы  

педагогикалық колледжінің 1-курс студенті 

Ғылыми жетекшісі: Абылкасимова Г.А.  

 

МҰХТАР ӘУЕЗОВ – ҚАЗАҚ ДРАМАТУРГИЯСЫНЫҢ НЕГІЗІН ҚАЛАУШЫ 

 

Көп адам дүниеге бой алдырған, 

Бой алдырып,аяғын көп шалдырған. 
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Өлді деуге сыя ма ойлаңдаршы 

Өлмейтұғын артына сөз қалдырған! – деп, Абай атамыздың кемеңгерлік сөзін ұлы жазушы, драматург, 

публицист, әдебиет тарихын зерттеуші ғалым, үлкен ұстаз, қоғам қайраткері, алаштың асыл идеяларымен 

нәрленген – Мұхтар Әуезовке арнап айтсақ артық емес! Мұхтар бүгініміз бен болашағымызға да қызмет етеді. 

Жазушы шығармалары өзекті ойды айқын ашып көрсете алады. Мұхтар жастар санасына «аңыз-адам» кейпінде 

кірді. Жастарға қалдырған саналы ойын жас ұрпақ ары қарай жалғастырып, Мұхтар туралы бір ауыз зерделі сөз 

айтса, ол адамның жер бедерінде ізі қалғаны. Мұхтар қоғамның рухани өмірінің әр саласында өзін көрсете 

білді. Әрбір жазушының өзінің көкейтесті тақырыбы болады. Мұхтар мұны өзінің алғашқы соқпағын салған 

кезде анықтап алды, ол – Абай болатын. Заманымыздың жаршысы, қазақ әдебиетінің жаухары. Әуезовтың 

идеялық-көркемдік ойлау машығы, көркемдік сананы зерделеуге жол көрсетеді. Мұхтардың жұртшылыққа 

таныс емес қыры мен сыры әлі де мол. Осылардың ашылар, танылар кезі уақыт еншісінде. Бүгінгі жас ұрпаққа 

Мұхтар шығармаларын студенттер мен оқушылар арасында насихаттап, түсіндіру бүгінгі тақырыбымның 

өзектілігі.  

Дүние жүзі әдебиетінің классигі,қазақ әдебиетінің негізін қалаушылардың бірі,көркем сөздің 

майталманы Мұхтар Әуезовтың шығармалары мен өмірі жөнінде жазылған еңбектердің авторлары саны 

мыңнан асады.Ұлы жазушы мұрасын танып бағалауда әр түрлі пікірлер айтылады. Әуезов шығармашылығына 

қатысты әр кезеңде жазылған сындардың бір парасы жазушының шығармашылық портретін толықтырса,енді 

бірі саяси науқаншылықпен рухани кеңістіктің аясын тарылтқаны Мұхтардың еңбектерінде нақты мысалдармен 

қарастырылған.Ұлы дәуірлеу заманының талаптары Мұхтарды ғалым да,жазушы да, қоғам қайраткері де болуға 

итермеледі. Мұхтар Әуезов – үлкен -кіші, кәрі-жас деп алаламай, бәрін де білуге, бәріне де көз жеткізуге 

тырысатындығы, тіпті жаңадан көріне бастаған жастар шығармаларына дейін барлап, қадағалап отырып өз 

шығармаларынан жаңа кейіпкермен, жаңа ой тудырып шығарады. Біз үшін Мұхтар – екінші Абай. Мұхтар 

мұрасы Абаймен байланысып жатады.Мұхтардың қай шығармасы болмасын, жан-жақты ізденбей, шығарма 

туатынына көз жеткізбей қолына қалам алмаған. Дүниенің төрт бұрышындағы ойшылдар да, атақты жазушылар 

да Мұхтар жайлы пікірлерін айтты. Мұхтардың сан қырлы шығармалары қазақ әдебиетіне үлкен бір із 

қалдырды. Жазушы мұрасын танып бағалауда қазақ әдебиетші ғалымдарының қосқан үлесі зор болды. Бұл 

тұста үлкен ерекшеліктердің бірі – Мұхтар Әуезов шығармаларына, әсіресе, 1934 жылдан бастап жиі назар 

аударылып, баспасөзде көбірек талқыға түсті. Жазушы шығармалары жөнінде сын пікірлер толығып, зерттеуді 

аға буын өкілдері С.Сейфуллин,С.Мұқанов,Ғ.Мүсірепов,Ә.Тәжібаев бастады. Мұхтар қарапайым ұлылықтың 

мұрасы. Бұл ғылыми жұмысымда дүние жүзінде ойып тұрып орын алар есімі бар Мұхтар Әуезов мұрасы 

туралы ой қозғамақпын. 

Мұхтар мұрасы деп-ауыз толтырып айтарлықтай, үлкен бір жемісін төккен атақты шығармасы «Абай 

жолы». Осы бір шығарманы Мұхтар отызыншы жылдардың екінші жартысынан бастап жаза бастады. Осынау 

ұлы туындыны жазу үшін жан-жақты даярлық, көптеген жылдар бойы Абай өмірі мен шығармашылығын 

сарыла зерттеді. Эпопеяның бас кейіпкері – Абай. Өйткені осынау төрт томдық ғажайып асыл рухани қазына ең 

әуелі Абайдай аяулы азаматқа, күрескерге, ұлы ақынға арналған, оны халық пен қуанышты да, қайғыны да бірге 

бөліскен «Қалың елім, қазағым, қайран жұртым» деп соққан ұлы жүрегіне арналған рухани ескерткіш болатын. 

Романда көтерілген әлеуметтік-қоғамдық мәселелер көп болды. Олар қазақ қоғамының қат-қабат саласын 

тұрмыс-тіршілігін, әдет-салтын, әлеуметтік жағдайын, шаруашылық кәсібін, рухани келбетін, қоғамдық 

құрылысы мен ел басқару жүйесін қамтиды. Ол-таптық сана сезімі ояна бастаған халықтың алдыңғы қатарлы 

прогресшіл күштерінің ескілікке, надандықпен озбырлыққа қарсы күресі, қала мен дала қарым-қатынасы, жер 

дауы, жесір дауы, барымта, әйел теңсіздігі, өнер адамының дағдыры, халықтар достығы сияқты көптеген 

күштерден тұрды. Қазіргі таңда «Абай жолы» эпопеясы әлемге әйгілі роман. «Абай жолы» - қазақтың көркем 

прозасын классикалық деңгейіне көтеріп, әлем әдебиетіне көркемдік қуат әкелген үздік туынды. Әуезов өзінің 

роман-эпопеясында қазақ халқын, оның ұлттық дәстүрін барлық қырынан энциклопедиялық деңгейде жан-

жақты ашып көрсетті. Әуезовтың «Абай жолы роман-эпопеясы әлемдік деңгейде: «ХХ ғасырдағы ең үздік 

шығармалардың бірі» деген жоғары баға алды. Мұхтар алғашқыда екі кітаптан тұратын «Абай» (1942,1947), 

одан кейін мұның жалғасы болып табылатын «Абай жолы» романын жазды. Романның тағы бір ерекшелігінде 

қазақ халқының этнографиялық, діни, жалпы мәдени-танымдық дәстүрлері сипат береді. Мұхтардың шоқтығы 

биік шығармалары қаз-қалпында сақталған. Шығармаларды оқып отырып жазушы жаңа ғана шығып кеттіме 

деген сезім ойыңнан арылмай қояды. Шығарманың осыншалықты әсерлілігі жоғары. 

1920 жылы күз айында «Ес аймақ» атты қоғам ұйымдастырылды. Бұл қоғамның міндеті: ескі замандағы 

зұлымдық, жауыздық әдеттерді, көп әйел алушылықты, екі жастың махаббатына кедергі болушылықты, тағы 

сол сияқты ұнамсыз қылықтарды әшкерелеу болды.«Ес аймақ» қоғамының алғашқы жиналысына М.Әуезов 

қатысып, бұл жиналысқа «Ел ағасы» деп аталатын пьесасын ұсынды. «Ел ағасы» пьесасы, алғашқы спектакль 

ретінде Семей жұртшылығына Октябрь атындағы (қазіргі «Октябрь» кинотеатры) клубта қойылды. Бұдан кейін 

«Ел ағасы» спектакльі Затондағы жұмысшылардың «Сибирские бурлаки» клубында қойылды.1921 жылы 

Мұхтар әйел теңдігі тақырыбына арнап «Бәйбіше-тоқал» атты төрт перделі драма жазды.Бұл драма спектакль 

ретінде 1921 жылы 23 наурызда Свердлов атындағы клубта,Семей облысындағы тұңғыш әйелдер 

конференциясы жүріп жатқанда халыққа көрсетілді. «Қазақ тілі» газетіне 1921 жылы 29 наурызда спектакль 

жайлы мақала жарияланып,ойнаушыларға тиісті баға берілді. 1922 жылғы 20 желтоқсанда «Еңлік-Кебек» 

спектакльі даярланып, Луначарский атындағы театрда қойылды.Спектакльдегі рөлдер: Абыз – Т.Оспанов, 

Қараменде – Л.Әшкеев, Көбей – А.Сағынаев, Еспембет –Ғ.Төребаев, Кеңгірбай – Т.Оспанов, Кебек – Ахмет 
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Әуезов, Еңлік – Ф.Кәрімова, Есен –С.Әмзин, Жапал – Ғ.Төребаев болды. 1934 жылы Әуезовтың азаттық 

идеясындағы пьеса «Хан Кене» трагедиясы сахнаға шықты. [5] 

Әуезов әлемі дейтін кең дүниенің жаратылысы мен табиғатын екі сөзбен қайырып айту мүмкін емес. 

Оны терең танып, жан-жақты талдау – әр дәуір, әр ұрпақтың киелі міндеті. Француздар – Бальзакты, орыстар – 

Толстойды, американдықтар – Драйзерді, немістер – Гетені қалай зерттеп, зейіндесе, қазақтар Әуезовты дәл 

солай тануға ұмтылғанда ғана ұлттың-өзін-өзі тануы, өзін-өзі бағалауы, өзін-өзі қадірлеуі қалыптаспақ, 

жалғаспақ. [1] 

Әуезов әлемін қазақ әлемінен, қазақ өмірінен еш бөле-жара қарауға болмайды. Мұхтар білікті жазушы, 

драматург, қазақ әдебиетінің классигі. Мұхтардай тума талант, жарық жұлдыз бірақ рет жарқырайды. 

Мұхтардың мұрасы, Мұхтардың спектакльдері жастарға мұра болып қалды. Бізге қалған осыншалықты 

байлықты ары қарай жалғастыру біздің қолымызда. Мұхтар театр өнерін тұңғыш қазақ жеріне әкелген, білімі 

дамымаған елдің мәдениетін көтерген тұлғамыз. Әуезов әлемі көзге көрінбейтін ғажайып ұлы сиқырымен, 

құдыретімен ұлттық рух тәуелсіздікті сақтауға үйретеді. Келер ғасырда да кемелдене беретін кемеңгер 

М.Әуезов – тек сіз бен біздің ғана емес, әлі дүниеге келмеген жаңа ұрпақтардың да сарқылмас игілігі, өлшеусіз 

бақыты. Өйткені, М.Әуезов құдіреті оның елге деген шексіз махаббатымен сенімінде жатыр. Осы бір ақиқатты 

сезіну мына біздерге, бүгінгі тәуелсіз мемлекеттің іргесін нығайтып жатқан ұрпаққа қажымас қайрат, жасымас 

жігер қосады. 

 

Пайдаланыған әдебиеттер: 

1. «Біздің Мұхтар» - 1976 ж 

2. «Даналық мәйегі»-Талатбек Әкімов-1997 ж 

3. «Әуезовтану дәрістері» - Нұржанат Рахманов-2010 ж 

4. «Әуезовтану»-2010 жыл 

5. «Алаштың білім ордасы». Семей. Тенгри-2013 жыл. 
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ҚАЗАҚТЫҢ ШЕШЕНДІК ӨНЕРІ 

 

Қазақ халқы сөз қадірін-өз қадірім деп білген халық. Кеңдігін де, елдігін де, кемеңгерлігін де сөзге 

сыйғызған. Оның тарихы, тағдыры, тәлімі-тәрбиесі, даналығы мен дала көңілі сол сөзде жатыр. 

Қазақ тарихында сөздің орны ерекше. Бітпес даудың кесімі де, шешімі де сөз болған. Кемел ой, арман-

мұрат, мұң мен сыр – бәрі сыйған сөздің бағасын қазақ халқы білген. Оның рухы, жан құпиясы, төзімі мен 

сезімі сөз құдіретімен тұтас. Сондықтан да ол үшін сөзден өткен құдірет жоқ. Қазақ халқы ұшқыр ойды 

қастерлеген, ғасырлар бойы сөз мұрасын қорғаштап, сөз асылын жоғалтпай келген. Оның ардақтысы да, 

аяулысы да сөз болған. 

Сөз сөйлеу құдіретіне ие болу – адамның жер бетіндегі тіршілік атаулының бәрінен де жоғары сатыда 

екендігін танытатын, адамды адам етіп тұрған адамзат баласының ұлы қабілеттерінің бірі. Тілсіз, сөзсіз, сөз 

сөйлеу дағдысынсыз адам өмірін көз алдымызға елес-тету мүмкін емес, оларсыз адам ғұмыры мағынасыз. Сөз – 

адамдар арасындағы қарым-қатынас құралы, ақпарат алмасу тәсілі, өзге адамның санасына және әрбір 

қадамына, әрекетіне әсер ету құралы. Сөзді орынды қолдана, құбылта білу өте жоғары бағаланады. Бұл сияқты 

қабілет-адамның жалпы мәдениетінің, білімділігінің құрамды бөлігі.. Бүгінгі таңда зиялы адамның сүреңсіз де 

сөлекет сөйлеуі, яғни шешен сөйлеу мәдениетінің төмендігі адам баласының оқи және жаза білмеуі сияқты 

ыңғайсыз көрінуі тиіс, ал білім беру мен тәрбиелеу ісін толық жүзеге асыруды шешендіксіз көзге елестету 

қиын. 

Ал ауыз әдебиетінің інжу-маржаны – шешендік сөздер. Бұл сөздердің халықтық қасиеттері –төзім мен 

адалдық, ақ жүректік пен қайырымдылық, кеңдік пен ұлылық. 

Әр түрлі қиын замандарды бастан кешкен халықтың өзіндік басқару жүйесі болды,ел қамын жеген 

ерлері,сөзін сөйлеген шешендері,білімпаз әрі әділ билері болды. 

Билер-халықтың ойын айтып, оның жоғын жоқтаған әділ шешен адамдар. Биді байлық та,барлық та 

жасай алмаған.Би тұғырына топты жарып,таразы басын тең ұстап,әділдікті қара қылды қақ жарып айта білген 

кісі ғана көтерілген. Би табиғи дарын,келешекті көре білген көсем,ақпа-төкпе шешен болған.Ахмет 

Байтұрсынов: Әділ билердің қолындағы билік қазақтың неше түрлі дертін жазатын жақсы дәрі еді, - деген. 

Адам атаулының қай-қайсысы да дұрыс та дәл, әрі шешен сөйлей білуді жете меңгеруге ынталы. Себебі 

бұл өзге адамдармен (отбасында, мектепте, қызметте, қоғамдық өмірде) жылы да жағымды қарым-қатынас 

орнатуға және оны сақтауға мүмкіндік береді, әр түрлі салада жетістікке жетуге көмектеседі. Әшейінде 

мағынасы көмескі, тіптен қажетсіз көрінетін сөзді өз орнында, дәл мезетінде шебер де шынайы қолдана білсе, 

ол теңдесіз күшті құралға айналады.  

Біздің бір-біріміздің қарым-қатынасымыз сәтті болу үшін, тек қана тілді, оның грамматикасы мен сөздік 

қорын жақсы біліп қана қою жеткіліксіз. Әңгімелесушіңді қызықтыра отырып, оған әсер ету үшін, өз 

бағытыңызға икемдеп, баурап алу үшін, өзіңізге көңілі ауған, ұнататын адамдармен, тіпті өз 
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қарсыластарыңызбен де сөйлесе білу үшін, ақырында шаршы топ алдында сөйлей білу үшін өз сөзіңізді орынды 

үйлестіре білу аса қажет.  

Егер де «сырт киіміне қарай қарсы алып, ақыл-ойына қарай шығарып салуға» сүйенсек, мұнда адами 

қарым-қатынасқа алғашқы кезекте мән берілген, яғни сөз – ойдың «сырт киімі», ендеше оларды таңдап, іріктеп 

қолдануда қателеспеу маңыздырақ. Әрине, адамды тек оның сөзіне қарап бағалау жөн болмас еді, десек те, бір 

жағынан оның сөйлеген сөзін назарға ілмей, ескермей адамға баға беру дұрыс та емес. Бұл адам баласына 

ежелгі заманнан мәлім. Бұл орайда Сократ: «Сөйлеп көріңіз, мен сіздің кім екеніңізді айтайын», - деген.  

Қастерлі мұра, даналық пен әділдіктің айғағы – билер сөзі әлі де халықпен бірге жасап келеді. 

Қазақтың атақты билерінен қалған шешендік сөздер ғасырлар бойы үзілген емес. Ер құны, жер 

дауы,жесір дауына байланысты шешендік сөздермен қатар саяси астары бар әңгіме-толғаулар,сан ойлар мен 

орамдар көп сақталған. 

Билер жақсы мен жаманды,жақын мен алысты,қымбат пен арзанды,қиын мен жеңілді алға тартқан. 

Мал дауы мен жан дауына, ар дауы мен намыс дауына кесім айтқан.Халық қашан да шындықтың туын 

көтерген «от ауызды,орақ тілді» би – шешендерін қастерлеген. 

Қазақтың шешендік сөз тарихы Майқы би мен Аяз билерден басталып (XII-XIII ғғ.), Жиренше шешен, 

Асан қайғы (XIV-XV ғғ.) есімдерімен қатысты қалыптасып, өркендей түсті. 

Шалкиіз, Бұхар (XV-XVIII ғғ.), Шортанбай, Дулат, Мұрат, Төле, Қаз дауысты Қазыбек, Әйтекелерге 

жалғасты.Би-шешендердің атасы саналатын би-Майқы би. 

Майқы би елді бейбітшілік жолымен әділ де адал басқарған. өзінен бұрын әр тарапқа бытырап кеткен 

елдердің басын біріктіріп, ұйымшылдыққа, ел бірлігіне үндеген. Майқы өз төңірегіне ақылды, дана кісілерді, 

батырларды,би-шешендерді, ақын-жырауларды, әнші-күйші, өнерпаздарды, зергер ұсталарды көп жинаған. 

Олармен үнемі бас қосып ақылдасып отырған. 

Аяз би Жаманұлы-қазақ халқының ежелден елге аты мәшһүр болған, аты аңызға айналып кеткен 

ақылғөй абыз, шешен, биі. Оның есімі бүгінгі ұрпаққа “Аяз би” ертегісі мен “Аяз биі әліңді біл, Құмырсқа 

жолынды біл” дейтін қанаты нақыл сөз арқылы сақталып жеткен. 

Аяз бидің қандай би болғаны, адамгершілік қадір-қасиеті жөнінде Қазақ Совет Энциклопедиясында 

былай жазылған: « Бұрынғы қойшы, кедей Аяз өзінің ақылдылығы, даналығы арқасында уәзір болады. Бұл 

үшін ол Мадан ханның бірнеше сынынан өтеді. Оған шөп жаманы-қоға, құс жаманы-сауысқан екенін дәлелдеп 

береді. Ханның тұлпарының сиырға, өзінің қара халыққа шатыстығын айырады.  

Шартты жұмбағын шешіп, бай қызы Меңді сұлуға үйленеді, ханның күншіл, ақылсыз қырық уәзірін 

өлімнен құтқарады. Аяздың даналығын, достыққа адалдығын, сертке беріктігін, қайырымдылығын, әділдігін 

Мадан мойындап, халық қалап, оны хан етіп көтереді.   

Аяз бидің Құмырсқа деген әрі би,әрі батыр жан серігі болыпты. Қайда барса да екеуі жұбын жазбай 

жүреді.Ол екеуі Майқы бидің сілтеуімен қазылық құрып,көбінесе елмен ел арасында елшілік, бітімгершілікпен 

айналысады.Сондықтан да Майқы би Аяз би мен Құмырсқаға көбінесе арқа сүйеп, оларға сенеді екен.   

Асанқайғы Сәбитұлы 1361-1469 жылдар аралығында ғұмыр кешкен, қазақтың данышпан ақылгөй 

жырауы, өз дәуірінің абызы, бас биі, Үйсін Майқы бидің алтыншы ұрпағы. Шоқан Уәлихановтың айтуы 

бойынша қазақ халқының қамын, болашағын ойлаған “дала философы”,осындай ойшыл, ел қамын жеп, қайғы-

қасірет кешкен Асан атына кейін “қайғы” сөзі қосылып аңыздалып кеткен. 

Шежіре-аңыздардың айтуынша Асанның әкесі Сәбит ұзақ жасаған, он сегіз мың ғаламның, құстың, жан-

жануардың тілін білетін, өзі көріпкел әулие, атақты саятшы болса керек. Ол баласы Асанды ес білгеннен 

осындай қасиеттерге баулап өсіреді. Сондай өнегелі, ұлағатты тәрбие көрген. Асан жас кезінен-ақ туған 

халқының қамын, оның келешекте ірі де, іргелі ел болу жағын ойластыра бастайды. 

Сондықтан да ол жас болса да хан, сұлтан, би, бектермен бірге жүріп, оларға ақыл қосысады, ой-пікір 

жарастырып ер жетеді. Бозбала кезінен-ақ ол ақындық-жыраулық, шешендік, тапқырлық өнерді жете менгереді. 

Ел дауын, жер дауын, әдет-ғұрып мәселесін шешерде оның ақылдығы, кесімді, шешімдік билік сөздері 

өзге би, шешендерден үстем боп шыға береді. Осыңдай ерен зор талантын байқаған Алтын орда ханы Ұлұғ 

Махамед оны өзіне ақылгөй бас би етіп, сарайында ұстайды.  

Ұлұғ Мұхамед бүкіл ноғайлы елін билеген, Алтын Орда ханы, кейін қазақ хандығын құрушы, Қырымға 

дейін билік жүргізуші, атақты Тоқтамыс ханның немересі. Асан жырау сол Ұлұғ Мұхамедпен бірге талай-талай 

мәселелерді басқаруға, шешуге араласады.Ұлұғ Мұхамед өлген соң Асан би Дәшті Қыпшаққа қайта оралады.  

Төле би 1663жылы қазіргі Жамбыл облысындағы Шу өзенінің жағасында, Жайсаң жайлауында дүниеге 

келген,1756 жылы Шымкент облысы, Леңгір ауданының Ақбұрхан ордасында қайтыс болған. Қазақтың қоғам 

қайраткері,атағы жер жарған шешен, Ұлы жүздің бас биі, «Жеті жарғыны» жасаушылардың бірі.Құдайберді 

әулетінің өкілі болып табылатын Әлібекұлы Төле биге дейін ешкім би де, бай да болмаған. Төле бидің ата-

бабалары қарапайым шаруалар екен. Төле би өз халқының шешендік-поэтикалық өнерінің дәстүрлерін 

жастайынан бойына сіңіріп өскен,зерделі,сауатты адам болған. 15-20 жасынан билердің бас қосқан жиналысына 

қатысып, өзінің әділдігі мен шешендік өнері арқасында таныла бастайды. 

Ол кезде қазақ пен жоңғар хандықтары үнемі жауласып жүретін.Тәуке хан өлгенннен кейін Қазақ 

хандығы ыдырай бастады.Ұлы жүзді басқарып отырған Төле би жоңғар басқыншыларына  біраз уақыт кіріптар 

болады.  
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Оларға салық төлегеніне қарамастан, Төле би саяси басқаруды өз қолына алды. Қазақтардың басын 

біріктіріп,оларды жоңғар бұғауынан құтқаруда Төле би маңызды рөл атқарады. Кейбір мәліметтер 

бойынша,Төле би Абылай  сұлтанның өрлеуіне де ықпал еткен.  

Орта жүздің бас биі Қазыбек Келдібекұлы және Кіші жүздің бас биі Әйтеке Байбекұлы  үшеуі әз 

Тәукенің бас кеңесшісі болған. 

Төле би Тәуке ханның Түркістанды Қазақ хандығының астанасы қылу,үш жүзді бір орталыққа 

бағындыру, бір ғана Қазақ хандығын күшейту,туыс қазақ, қарақалпақ, қырғыз және өзбек халықтарының 

жоңғар-ойрат басқыншыларына қарсы әскери одағын құру туралы шараларды жүзеге асыруға белсене 

атсалысты. Қазақ хандығының ыдырау және жоңғарлардың басқыншылық соғыстары кезеңінде Төле би 

басшыға тән қасиетін таныта білді. Жоңғарлар жағдайды пайдаланып,қазақ халқын жойып жібергісі,ал тірі 

қалғандарын қуғын-сүргінге  ұшыратқысы келді. Төле би Қабанбай,Бөгенбай және Жәнібек батырлармен бірге 

бір тұтас халық майданын құрып,азаттық жолында күрес жүргізді. 

Халық ауыз әдебиетінде Төле би туралы көптеген тарихи аңыздар  сақталып қалған.Халық арасында 

Төле би айтты деген мақал-мәтелдер,нақыл сөздер кең таралды.Ол:»Досыңа өтірік айтпа-сенімің 

кетер,дұшпаныңа сырыңды айтпа-түбіңе жетер»,деген.Немесе 

Жаңбыр жаумаса жер жетім, 

Басшысы болмаса ел жетім, 

Ұқпасқа айтқан сөз жетім, деп жырлай келіп: 

Атың жақсы болса, 

Ер жігіттің пырағы. 

Балаң жақсы болса, 

Жан мен тәннің шырағы,дей отырып бір сөзінде: 

Атадан ұл туса игі, 

Ата жолын қуса игі ,деп түйіндеген. 

Шымкентте,Түркістанда және Ташкентте билік басында болған Төле би сәулетті ғимараттар салуға да 

белсене атсалысты.Төле би есімі күллі қазақ тарихына қатысты ірі оқиғалармен тығыз байланысты. 

Қазыбек би-қазақтың атақты биі. Халық ауыз әдебиетінде сақталып қалған аңыздар мен кейбір архивтік 

мәліметтер бойынша,Қазыбек би Келдібекұлы «Тәуке хан заңдарының жинағын» өңдеуге қатысқан.  

Тәуке, Сәмеке, Әбілмәмбіт және Абылай хандар тұсында мемлекет басқару ісіне белсене араласып 

жүрген Қазыбек би ішкі және сыртқы саясат мәселелерінде ықпал ете алатын. Ол - жоңғар басқыншыларына 

қарсы азаттық күресті ұйымдастырушылардың бірі. XVIII ғасырдың 40-жылдары  

Абылай хан жоңғарлар қолына түсіп қалған шақта, оны тұтқыннан босатып алуға белсене атсалысты. 

XVΙΙΙ ғасырдың 60-жылдары Цинь империясы Қазыбек биді өз жағына шығару мақсатымен елшілерін 

жіберген.  

Бірақ Қазібек би Қытай жағына мүлде қарсы болған. Ол Абылайды Цинь империясымен қарым-қатынас 

жасамауға шақырған. Ел ішінде Қаздауысты  деп аталып кеткен Қазыбек-ұлттық сана мен тілінің ұшан теңіз 

ұлылық қасиеттерін ересен қуат-құдіретімен көрсете білген,тәуелсіздік жолында қабырғасы қайысып еңбек 

еткен көрнекті мәмлегер,арыстан жүректі ер,мемлекет қайраткері. 

Оның ойынан туған сөздерінің қаһарлы-айбаттылығы алапат шайқасқа бергісіз екендігі және шешендік 

өткір сөзімен дүниені бағындырғаны белгілі. 

Бір бала бар, атаға жете туады. 

Бір бала бар, атадан өте туады, 

Бір бала бар, кері кете туады,-деген. 

Өркенім өссін десең,кекшіл болма, 

Кесапатың тиер еліңе. 

Елім өссін десең,өршіл болма, 

Өскеніңді өшірерсің, - деп жастарға ақыл-кеңес берген. 

Атадан жақсы ұл туса, 

Елінің туы болады. 

Атадан жаман ұл туса , 

Көшінің ең соңы болады, деп жақсылық пен жамандықтың арасын ашып берген. 

Казыбек биге:«Кім жақын,не қымбат, не қиын ?» деген үш сұрақ қойғанда ол адам баласына ең жақын-

ағайын,туыс,дос-жаран,нағашы-жұрт екенін атап көрсеткен. 

Ал адам үшін ең қымбат-Отаның,ата-анаң,елің,ар мен ұятың екенін айта келіп, адамгершілікке 

тәрбиелеген.Жау мен дау, орынсыз сөз,дерт пен өрт-бұлар адамға қиындық әкелетіндердер деген.Өзі көсем,тілі 

шешен Қазыбек би тарихта айрықша тұлға болып қала береді. 

Әйтеке Байбекұлы – қазақ халқының бірлігін нығайтуға үлкен үлес қосқан атақты үш бидің бірі, 

мемлекет қайраткері. Әмір-Темірдің бас кеңесшісі Ораз қажының бесінші ұрпағы. Бүкіл парсы, өзбек, қырғыз, 

қазақ жұрты «Синесоф буа» (жаны пәк жан) атанған Сейітқұл әулиенің үшінші ұрпағы. 

Әбілқайыр ханға дейін Кіші жүздің сөзін ұстаған қазақтың биі. Есім хан тұсында Самарқанды билеген, 

Жалантөс батырдың жақын туысы.   
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Жеті жасынан бастап Әйтеке Жалантөс батыр мен атасы Ақша ханның тәрбиесінде болады. Ол алғаш 

Ұлықбек медресесінде, кейін Жалаңтөс салдырған әйгілі «Тіллә-кәри» (Алтынмен апталған), «Шердор» 

(Арыстанды) медресесінде білім алады. 

Нәтижесінде дін, құқық, аспан әлемі, тарих, математика пәндерін, араб, парсы, шағатай, өзбек тілдерін 

меңгеріп шыққан. Ақша бабасынан елшілік, ел басқару жолдарын үйренеді.Ал Жалантөс әскери қолбасшылық 

дағдыларына үйреткен. Медресені тамамдаған Әйтеке туған ауылына оралып, әкесімен ел басқару істеріне 

араласа бастайды. 21 жасында Бұқара мен Самарқан төңірегіндегі қазақ,өзбек, қарақалпақтардың бас биі 

болады.Ал жиырма бес жасында Кіші жүз халқы оны бас би етіп сайлайды. 1680 жылы Салқам Жәңгірдің ұлы 

Тәукені хан етіп сайлауға айрықша ат салысады. Кейін Тәуке хан құқықты «Хан кеңесін» сайлап,Әйтеке Кіші 

жүз атынан осы кеңестін мүшесі болып сайлаған. 

Әйтеке ресми түрде хан кеңесшісі болды. Ол орталықтырындырылған біртұтас  қазақ хандығын  құру 

жолында белсене атсалысты. Төле және Қазыбек билермен бірге Тәуке ханнан Абылайға дейін қазақ 

мемлекеттігінің эстафетасын алып өткен секілді. Қазақ елінің үш жүзінің бірлікте, тату өмір сүруінің қамын 

ойлаған қамқоршы болды. Өзін дана, әділ би, аузы дуалы шешен, ішкі және халықаралық күрделі мәселелерді 

шешуге төреші, жоңғар басқыншыларына табанды қарсылық көрсетуді ұйымдастыру жолында үлкен үлес 

қосқан озық ойлы қайраткер ретінде таныта білді.  

Қызу айтыс-тартыстар ушығып кетер тұста тоқсан ауыз сөздің тобықтай түйіні іспетті жұрт тоқтасар 

бәтуаны  Әйтеке би айтады екен.  

Әйтеке би :«Бай болсаң халқыңа пайдаң тисін,батыр болсаң,жауға найзаң тисін», «Жігіттің жақсысы 

дұрыс сөзге тоқтай білген,басқаны сөзіне тоқтата білген» деген сияқты сиқырлы сөздің шебері,майталман 

шешен,әділ би. 

Ел алдында шебер, шешен сөйлеу көп еңбектену, оқып, үйренуді талап етеді. Шешен адамдарда 

негізінен, сөз көркемдігі ой тасқынынан табиғи түрде туындап жатады. Көркемдік талғам мен шешендік 

тәсілдерді дұрыс пайдалана білген адам ғана эстетикалық әсер ету күшіне ие бола алады. Сонда шешендік 

өнерге көп сөйлеп, оны сынатып үйренуге болады ма, әлде оған жазып дайындалған дұрыс па? бұл орайда 

әйгілі шешен, данагөй Цицерон былай дейді: «Қалам – көркем сөздің ең жақсы жаттықтырушысы. Басқалардан 

үйренуде ең өнеге тұтарлығына теңесуге ұмтылу керек. Өзің үлгі еткен шешеннің жақсысының бәрін алуға 

тырыс. Оңайын, көзге түсіп тұрғанын ғана емес, ең маңыздысы – шынайы шеберлігіне жету. Ол еліктеу болып 

кетпеуі керек. Мықтыға қанша ұқсап тұрсаң да, көшірме түпнұсқадан ылғи да көш төмен болады. Халық 

алдында сөйлеу үшін сөзіңнің өзіндік «бейнесі», өз мәнері болғаны абзал. 

Егер өнердің басқа саласындағы аты мәлім шебер бір ісін кездейсоқ дағды-дағысынан нашар орындап 

қалған болса, оны ол өзі әдейі жасады ма, не денсаулығына байланысты сөйтіп қалды, дей салады... Ал, егер 

шешеннен сондай бір осалдық тапсыншы, оны тек ақымақтық деп санайды, ал ақымаққа кешірім болмайды. 

Өйткені адам көңіл-күйге немесе іші ауырғанға байланысты ақымақ болмайды». 

Қазақтың би-шешендері әдебиет пен өнер тарихында рухани таза болмыстарымен, турашылдықтарымен, 

даналықтарымен,сыбатты да қуатты сөздерімен, аты аңызға айналған ақыл-ой парасаттарымен, шешендік 

өнердің күш-қуатын сарқа пайдаланған текті тұлғаларымен мәңгі жасап,тәрбие көзі бола бермек. 
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ҮШ ТІЛДІ МЕҢГЕРУ- ЖАРҚЫН БОЛАШАҚ КЕПІЛІ 

 

Тіл білу – байлық. Әсіресе, өркениетті еліміздің дамуына үлес қосқымыз келсе, көп тілді игерген 

азаматтарға қарап қуанатынымыз да белгілі. 

Үштұғырлы тіл өмірдің қажеттілігі. Бұл бүгінгі елдің тыныс-тіршілігін айқындайды және жалпыға ортақ 

қалыпты норма болып саналады. Үш тілді қатар меңгеру бәсекеге қабілетті ел азаматының міндеті. 

Қазақстанның білікті, білімді әр азаматын ғаламдық ақпараттар мен инновациялық ағынына ілесу ағылшын 

тілін үйренуге жетелейді. 

Бұл орайда орталықта тіл үйренем деушілер қазақ тілімен қатар ағылшын тіліне де үйреніп жатыр. Бұл 

бәсекеге қабілеттілікке ұмтылудың ең алғашқы сатысы болып саналады. Өйткені қазіргі уақытта бірнеше тілді 

меңгерген азаматтардың қай ортада жұмыс істесе де жолы ашық. Мемлекеттік тіл мемлекет өмірінің барлық 

саласында «бүкіл қоғамымызды біріктіруші» қызметін, орыс тілі ұлтаралық қатым-қатынас тілі, ал ағылшын 

тілі әлемдік экономикаға, әлемдік қауымдастыққа кірігуімізге қызмет етуде. 

Қазақстанда тіл үйрену мәселесі ерекше маңызға ие. Тілдерді оқыту орталығында оқитын тыңдаушылар 

бұл тілдің тек қана бір қатынас құралы ғана емес, ол сол халықтың тарихы, мәдениеті, өмір салт-дәстүрін, 
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толық болмысы мен бет-бейнесін көрсететінін ұғына отырып, оқу үрдісінде  аталған жайлар туралы пікірлерін 

жиі ортаға салып отырады. Мысалы Қостанай түзеу мектебінің тыңдаушыларыларының тілге деген құрметі 

айтуға тұрарлық.  

Үштілділік мемлекеттік деңгейде ынталандырылуы керек... Бұл сөздерді президентіміз Нұрсұлтан 

Назарбаев «Қазақстан-2050» стратегиясында айтады. Сонымен қатар, ол: «Орыс тіліне және кириллицаға біз 

қазақ тіліне қандай қамқорлықпен қарасақ, сондай қамқорлықпен қарауымыз керек. Орыс тілін білу – біздің 

ұлтымыздың тарихи артықшылығы екені баршаға белгілі. Дәл осы орыс тілі арқылы қазақстандықтар бірнеше 

ғасыр бойы қосымша білім алып, ел ішінде де, шет жерлерде де өз дүниетанымдары мен араласатын ортасын 

кеңейтіп келе жатқанын жоққа шығармауға тиіспіз. Біз ағылшын тілін игеруде серпіліс жасауымыз керек. 

Қазіргі әлемнің осы «лингва франкасын» меңгеру біздің еліміздің әрбір азаматына өмірдегі шексіз жаңа 

мүмкіндіктерді ашады» - дейді. Расында, ағылшын тілін білген адам шексіз мүмкіншіліктерге ие болады. 

Көп тілді меңгерген жастар көп тіл білу адамның мінезіне де, өміріне де оң әсер ететінін айтып жатады. 

Өзге тілді білу жаңаша ойлауға және бұрынғы қалыптасқан пікірлеріңді одан әрі дамытуға үлкен септігін 

тигізеді. Жаңашылдыққа, объективті ойлауға жетелейді. Мінез тұрғысынан, адамдармен ашық араласып, бұрын 

болмаған позитивті ойлар қалыптасады. Яғни, ағылшын т.б. тілдерді білсең өзіңді еркін сезініп, әлем бойынша 

кез келген адаммен қарым-қатынасқа түсе алатыныңды байқайсың. 

Тілдерді қолдану мен дамыту бүгінгі таңда мемлекеттік саясаттың маңызды бөлігіне айналып отыр. 

Себебі,тіл саясаты оның ішінде мемелекеттік тілдің проблемалары еліміздің қауіпсіздігіне, оның 

мемлекеттілігінің нығаюына тікелей қатысты мәселелер болып табылады. 

 Қазақстан халықтары тілдерін дамытудың стратегиясы үш негізгі мақсатта: мемлекеттік тілдің 

әлеуметтік – камуникативтік қызыметін кеңейту мен нығайту; орыс тілінің жалпы мәдени қызметін сақтау; 

этностық топтардың тілдерін дамыту бағытында жұмыстар атқарылуда. 

 Қазіргі кезде халықаралық қатынас тілін білу қажеттігі өзекті мәселелердің бірі болып отыр. 

Қазақстанда қалыптасқан тарихи факорларға байланысты қоғамда негізінен қазақ-орыс тілділігі басымдыққа ие 

болған. Ресей қашаннан бері біздің көршіміз,біздерде ұзақ уақыттан бері ортақ мәдениет,ортақ тарих болып 

келді және қазіргі таңда Қазақстанда орыс тілін сақтап қалу біздің мемлекетіміз арасында көп ретте 

сауда,дипломатиялық және мәдени байланыстарды қалыптастыруға тиімді жағдай жасайды. 

Орыс тілін меңгеру біздің азаматтарымыз үшін шын мәнінде үлкен байық, осы орайда бізде екі тілді 

ұрпақтың қалыптасуы көп ретте ұлтымыздың бәсекеге қабілеттілік сапасын арттырады. Қостілділік дегеніміз- 

бұл тек екі тілде сөйлеу қабілеті ғана емес, сонымен бірге,бұл қос өркенниеттің мәдени құндылықтарын 

сіңірген ерекше ойлау қабілеті болып табылады. Орыс тілі –біздің мәдениет байлығымыздың ажырамас 

бөлігі,әлемдік білімдердің қалың қатпарларын танудың, ұлтаралық қарым- қатынастың тілі. 

Президенттік «Тілдердің үш тұғырлылығы» бағдарламасының басты мақсаты-қазақ тілінде қысым жасау 

емес,керсінше оның бәсекеге қабілеттілігін орыс және ағылшын тілі дәрежесіне дейін көтеру. Оның үстіне 

қазақ тілінің бәсекеге қабілеті осындай міндеттерді қоюға толық мүмкіндік береді. Сондықтан, халықтың орыс 

тілін білу деңгейін жоғалтпауымыз керек, ал ағылшын тілін – болашаққа жаңа даму шыңдарына бағытталған 

жол,себебі ол әлем мойындаған халықаралық қатынастар тілдерінің бірі. Сондықтан Н.Назарбаевтың 

Қазақстандықтарың өскелең ұрпағына үш тілді меңгеру: қазақ тілін мемлекеттік тіл ретінде,орыс тілін 

ұлтаралық қатынас тіл ретінде және ағылшын тілін халықаралық қатынас тілі ретінде білу мүмкіндігін жасауға 

деген ұмтылысы өте дұрыс деп ойлаймын. 

Елбасымыздың биылғы Қазақстан Халқына Жолдауындағы «Тілдердің үш тұғырлылығы» мәдени 

жобасы – дүние жүзіндегі алдыңғы қатардағы мемлекеттерге тін құбылыс. Дегенмен мемлекеттік тіл-өмірлік 

қажеттілік. Оны саяси саудаға, даудамайға айналдырудың қажеті жоқ. Мемлекеттік тіл әр адамға өзінің 

қайраткерлік мүмкіндігін кеңейту үшін қоғам,мемлекет ісінде өзін-өзі көрсете білу үшін ел тағдырында 

ықпалды тұлғаға айналуы үшін керек. Жаңа әлемдегі жан – жақты дамыған,бәсекеге қабілетті жаңа Қазақстан 

тұғыры рухани құндылықтарға негізделген, бұл біздің мемлекетіміз ұстанып отырған саясатымыздың басты 

қағидасы. Рухани құндылықтың бастауы-тіл мәртебесін көтеру,мемлекеттік тілдің қолданылу аясын кеңейту. 

Қазақ тілі-мемлекеттік тіл, орыс тілі –ұлтаралық қатынас тілі, ал ағылшын тілі –жаңа саясатқа кірудің басты 

кілті,-деп елбасымыз айтқандай қазіргі таңда еліміз шетелдермен саяси-әлеуметтік және мәдени қарым қатынас 

жасауда. Осыған орай қазіргі заман мектебі де түбірлі өзгерістерді талап етіп отыр. 

Тілді үйренудің басты мақсаты оқушының іштей талпынысына,ұмтылысына тікелей әсер етеді. 

Үштұғырлы тіл өмірдің қажеттілігі. Бұл бүгінгі елдің тыныс –тіршілігін анықтайды.үш тілді қатар 

меңгеру бәсекеге қабілетті ел азаматының міндеті. 

Қазіргі әлемде болып жатқан қарқынды өзгерістер әлемдік білім беру жүйесін қайта қарау қажет 

екендігін паш етті. Білім беру саласында қол жеткізілген бүкіл әлемдік бітімнің мәні оқушылар үшін білімнің 

де,дағдылардың да тең дәрежеде маңызды екендігін көрсетеді. Заманауи тәсілдің ең негізгі ерекшеліктері 

оқушылардың алған білімдерін жай ғана иеленіп қоймай, оларды орынды жерде қолдана білуіне басты назар 

аудару болып табылады. 

Қай кезеңде болмасын, көп тілді меңгерген халықтар мен ұлттар алдыңғы қатарлы елдің қатарына кіріп, 

өзінің коммуникациялық және интеграциялық қабілетін кеңейтіп отырғаны тарихтан белгілі. Мәселен, ежелгі 

Мысырдың өзінде бірнеше тілді білетін мамандар иерархиялық сатымен жоғарылап, көбіне салық төлеуден 

босатылған көрінеді. 
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Қазіргі таңда әлемнің алпауыт мемлекеттері көп тілді, әсіресе халықаралық тілдерді меңгеруді маңызды 

міндет деп санайды. Сондықтан біз де өз халқымыздың қарыштап дамып, өркениеттен кенже қалмау үшін көп 

тілді меңгеруіміз қажет. Бұл заман талабынан туындап отырған қажеттілік. Себебі, бірнеше тілде еркін сөйлей 

де, жаза да білетін маман бәсекеге қабілетті тұлғаға айналатыны сөзсіз.  

Үш тұғырлы тіл саясатын дұрыс түсінбей, тек қана қазақ тілін қолданайық деп даурыға берудің қажеті 

жоқ. Одан да біз мемлекеттік тілді дамытып, орыс тілі мен ағылшын тілін қажетіне қарай үйренеміз керек. 

Бүгінде ағылшын тілі бастауыш сыныптардан бастап оқытыла бастады. Бұл, өте дұрыс нәрсе. Себебі, бала 

жастайынан тілді базалық деңгейде білсе, болашақта кәсіби деңгейде үйреніп алуына мүмкіндік туады. Қазақ 

мектебінде оқыған жас қалада тұрғаннан кейін орыс тілін де білетіні айдан анық. Сонымен қатар, ағылшын тілі 

тереңдетіліп оқытылғаны құптарлық дүние. Қазіргі кезде мектеп бағдарламасынан ағылшын тілін еркін 

меңгерген көптеген бітірушілер шет елдерде білімін дамытып, тәжірибесін молайтуда. 

«Біз барша қазақстандықтарды біріктірудің басты факторларының бірі – еліміздің мемлекеттік тілін, 

барлық қазақтардың ана тілін одан әрі дамытуға бар күш-жігерімізді жұмсауымыз керек»,– деген болатын. 

Мейлінше, көп тілді меңгеру қажет, дегенмен өз ана тілімізді ешқашан ұмытпағанымыз жөн. 

Бүгінде егеменді ел, тәуелсіз мемлекет болып әлемге жар салып жатқан дүбірлі кезеңде қазақ ұлтының 

жанына сүйеу, рухына тіреу болатын басты мәселенің бірі осы – тіл. Мемлекеттік тіл мәртебесіне ие болған 

қазақ тілі – ұлттық руханиятымыздың өзегі. Қазіргі кезде қазақ тілін дамыту, оқытудың деңгейін арттыру 

мәселесі көтеріліп, осы орайда түрлі шара атқарылып жатқаны баршамызға аян. Қазақ тілінің қолдану аясын 

кеңейту, оның мүмкіншіліктерін барынша пайдалану – еліміздің әрбір азаматының абыройлы міндеті. Адамзат 

мәдениетінің негізі – тілде. Кез келген ұлттың басты ерекшелігі – оның ана тілінде. Ұлттың жаны мен жүрегі 

ары мен ұяты, қазына-байлығы мен атақ абыройы тілге байланысты. Жер бетіндегі сан мыңдаған ұлттардың 

ішінде тек қазақ халқы өз тілін ана тілі деп ардақ тұтып, қастерлейді. Қазақ үшін тілден құдіретті ештеңе 

болмаған. 

Тіл – қазақтың жан дүниесі, рухани негізі, ел еркіндігі мен ұлтты танытатын басты белгі. Ана тілі – әр 

адамға ананың ақ сүтімен бойға жетіп, ананың әлдиімен, бесік жырымен құлаққа сіңіп, атадан-балаға жетіп 

отыратын ұлы күш. Ана тілі – ұрпақ тәрбиесінің пәрменді құралы, рухани байлықтың баға жетпес байлығы, 

қуатты қайнар бұлағы. Ана тілі – халықтың өткен ұрпағы, қазірге және келешек ұрпағы арасындағы тарихи 

жалғастықты жүзеге асыратын бірден-бір сенімді құрал. Тіліміз арқылы халқымыздың жан дүниесін танып 

білеміз, себебі, халықтың рухани байлығының сарқылмас бұлағы сонда жатыр. Туған жеріміз бен ел-

жұртымызды да сол арқылы айтып жеткіземіз. 

Тіл адам баласының басты қазынасы болғандықтан – тіл байлығы елдің елдігін, жұртшылығын, ғылымы 

мен әдебиетін, өнеркәсібін, мәдениетін, қоғам-құрылыстары мен салт-санасынынң, жауынгерлік дәстүрінің – 

мұрасының қай дәрежеде екенін танытатын дәлелді көрсеткіші. Әр халықтың ғұмыры – оның тілінде. Әрбір тіл 

өзінің халқы үшін «Ұлы» деп қырғыздың атақты жазушысы Шыңғыс Айтматов айтқандай, тіл – ұлттың тірегі. 

Ол жан-дүниеңді ашып көрсететін мөлдір айнаң. Тіл жоғалса, ұлт та жоғалатыны белгілі. Барлық 

қазақстандықты біріктіретін – қазақ тілі сондықтан, егемен елімізді сақтап қалу үшін ұлттық құндылықтар мен 

мемлекеттік тілге ерекше ықылас қажет. 

Қорыта келе, тіл байлығы – сөз байлығы. Ал сөз байлығы әр адамның лексикасындағы қолданылатын 

сөздердің санымен байланысты болғанымен, негізгі байлық – ой байлығы, сол сөздерді қиюластырып, әсем де 

әсерлі ой мұнарасын қалай білуде. Себебі сөзді көп біліп, бірақ оны орынды, ойлы, образды жұмсай алмасаң, 

одан не пайда? Ал сөзге көп мағына сыйғызып, әр сөздің парын, мән-мазмұнын, стильдік бояуын дөп басып 

беру ойлау қабілетімен, оның шығармашылық сипатымен ұштасып жатады. Ал ой байлығына жету үшін тіл 

дамуының кешегісі мен бүгінгісін, лексикалық қабаттын баю, толығу жолдарын, тілде пайда болған жаңа 

құбылыстардың өміршеңдігін, бір сөзбен айтқанда, тілдің ішкі, сыртқы мүмкіншілігін жақсы меңгеріп, оған 

қамқорлықпен, жанашыр көзбен қадағалап отыру керек. Мемлекеттік тілді жан-жақты білгенде ғана өзге 

тілдердің мән-мағынасына, қасиетіне тереңдеп еніп, түсінуге болады. Өз тілі арқылы әлем тілін игеру жеңілге 

соғады. Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі – қазақ тілі болса, ағылшын тілі – халықаралық тіл. 
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНСКОГО ОБЩЕСТВА 

 

На сегодняшний день когда Казахстан обрел свою независимость, у многих людей проявляется интерес к 

изучению развития общества так и истории в целом. Данная статья объясняет развития общества от кочевого 
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образа до современного образа жизни и ее проблемах. Если глубоко вникнуть в развитие общества и понять ее, 

очевидно, что казахстанское общество со своими традициями, этнической историей, особым характером 

межэтнических отношений оказалось на столько уникальным, что ни одна из существующих моделей – 

американская, европейская, китайская, какой бы успешной она ни была в этих странах и регионах, ему не 

подходит. 

С изучением истории развития народа Казахстана, как говорит президент Н. Назарбаева – она сближает 

тебя с родовыми корнями с одной стороны, а с другой – помогает лучше понять эпоху того периода и ее 

основные закономерности развития.  

Казахский народ прошел определенную эволюционную трансформацию, прежде чем сформироваться 

как нация. Казахское общество претерпело два главных преобразования за прошедший век:  

Первое – это коллективизационный период, как следствие перехода с кочевого к оседлому образу жизни. 

Второе – обретение независимости в процессе развала социалистического строя, вследствие которого 

образовалась многонациональная государство. Оба привели к всеохватывающей социально-экономической и 

культурной перестройке общества.  

До коллективного периода на территории современного Казахстана доминировало более двух тысяч лет 

кочевое хозяйство. Для кочевого хозяйства самым ценным являлась земля, которая представляла большое 

пространство. Например, в казахской культуре степь - образ земного бытия, горы - символ величия, вода - 

царство мертвых. Кочевая стихия дарила ощущение разнообразия, способствовала открытости, закреплению 

деятельного начала как элемента мировосприятия. У оседлых народов, в силу образа жизни и ограниченности 

территории обитания и общения, быстро развивается чувство частной собственности, кругом узких проблем, не 

выходящих за рамки своего села, города, общины или региона. Этим, а также социальным строем, классовыми 

отношениями объясняются как мифология, так и фольклор таких народов. 

Еще один момент, который опускается из виду при рассмотрении вопроса формирования нашего народа, 

— это разнообразие этноплеменного состава казахского народа. Скажем так: уйгуры и киргизы, известные 

своей государственностью примерно две тысячи лет, так и остались народами однородного этноплеменного 

состава. В отличие от них казахский народ состоит из добровольно вошедших в его состав трех жузов, внутри 

которых мы видим тех же кипчаков, керейев, найманов, коныратов, дулатов, жалаиров и других, которые в свое 

время создали такие же протогосударства, как уйгуры и киргизы. Это этноплеменное разнообразие сплотилось 

в нацию благодаря оживленному культурно-творческому обмену и взаимовлиянию. Но каждый род имел свою 

родословную (шежире) и знак (танба - тамга), используемую для идентификации. 

В конце XVIII — начале XX в. за казахами закрепилась их этническая территория, ускорился рост 

населения края. В период присоединения к России казахи составляли один из крупнейших иноязычных этнос. 

Несмотря на колониальную политику царизма, наблюдается рост городского населения, дальнейшее 

распространение оседлости коренного населения. По мере постепенного вхождения казахских земель в состав 

России край становится многонациональным. И здесь складываются объективные основы для 

этнохозяйственных и этнокультурных контактов между казахами и русскими переселенцами. Но не все так 

хорошо, как казалось бы. 

Внутриэкономическое и внешнеполитическое положение Казахстана было в то же время и весьма 

сложным. По словам Ч.Валиханова: «…первое десятилетие XVIII века было ужасным временем в жизни 

казахского народа…». С юга Казахскому Ханству угрожали Хива и Бухара, с востока серьезную опасность 

представляло Джунгарское Ханство. Кроме того, тяжелая экономическая и политическая обстановка в 

Казахстане, обусловленная непрекращающимися внутренними конфликтами, нестабильными отношениями с 

правителями Средней Азии, значительно ослабляла Казахское Ханство. Раздоры соперничавших за власть и 

пастбищные земли и города ханов, султанов и других представителей степной элиты замедляли темпы 

общественно-культурного развития, мешали созданию условий для упрочения государственности на 

территории Казахстана и существенно снижали обороноспособность Казахского Ханства. 

Таким образом, вхождение Казахского Ханства в состав России явилось исторически оправданным 

шагом. Выбор этот был сделан в обстановке острой политической борьбы внутри казахского общества лишь 

после того, как исчезли последние надежды отстоять свою государственную независимость. 

На рубеже конца XIX – начала XX в. Острой проблемой населения была неграмотность среди детей и 

взрослых. В конце XIX в. во многих городах, деревнях и аулах открывалось множество школ, было положено 

начало политехническому и женскому образованию. При многих школах имелись интернаты. К концу XIX в. в 

Казахстане было более 100 двухклассных школ с контингентом свыше 4 тысяч учеников. 

Более способные выпускники русско-казахских школ поступали в кадетские корпуса и вузы России и 

зарубежных стран. Омский и Неплюевский кадетские корпуса готовили из числа казахской молодежи 

чиновников местного колониального аппарата. Большое количество казахских юношей учились в Санкт-

Петербургском университете. Военно-медицинской Академии, Казанском, Томском университетах и других 

вузах. 

Получило дальнейшее развитие традиционное образование. В казахской семье мальчиков и девочек 5-6 

лет обучали дома, затем они поступали в трехклассные школы (мектеп), где изучали грамматику и арифметику. 

Учебный план медресе включал такие предметы, как арабская филология, религиозное право, религиозная 

философия. Ученики также изучали общеобразовательные предметы и основы медицинской науки.   
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Выдающийся казахский просветитель второй половины XIX в. который вложил большой вклад в 

развитие нашего народа - Ибрай Алтынсарин (1841 -1889). Ему удалось в 1884 г. в Торгае, в 1888 г. в Иргизе, в 

1884 г. в Костанае открыть казахские школы. С именем И. Алтынсарина связано и начало женского 

образования в Казахстане. Он открыл несколько школ интернат для девушек. Школу он считал ключом к 

подлинному просвещению народа. "Школы - это главные пружины образования казахов, на них, в особенности 

на них надежда, в них только будущность киргизского народа",- писал просветитель.  

В начале XX в. Ликвидация неграмотности среди взрослых. Советская власть уделяла особое внимание 

ликвидации неграмотности среди взрослого трудоспособного населения. Для этой цели были выделены 

соответствующие средства, учебные помещения, учителя, учебные принадлежности. В 1924 г. было образовано 

общество “Долой неграмотность!”. Оно занималось непосредственно ликвидацией неграмотности среди 

взрослых. К концу 1928 г. численность грамотных среди населения республики достигла 25%. Но этого было 

явно недостаточно, тем более, что грамотность среди казахов была еще ниже. 

Из-за нехватки учительских кадров, слабой материально-технической базы работа по ликвидации 

неграмотности среди взрослых в первые годы шла очень медленными темпами. 

Значительная часть населения все еще вела кочевой образ жизни. В 1931 г. Президиум ЦИК КазССР и 

Совет Народных Комиссаров ввели обязательное всеобщее обучение населения в возрасте от 15 до 50 лет. 

Большой вклад в распространение грамотности среди населения внесла молодежь. Трудовой народ с 

энтузиазмом взялся за учебу. Несмотря на усталость после трудовых будней, люди собирались в вечерних 

школах. 

В результате в 1939 г. грамотность среди населения республики достигла 65%. К 20-летию со дня 

образования республики неграмотность среди взрослого населения в возрасте до 50 лет в основном была 

ликвидирована. 

Казахстан после своей Независимости. 

Сейчас в Казахстане проживает 17 млн. человек различных национальностей, народов. 

Казахстан был последней республикой, вышедшей из СССР. Сегодня страна на фоне своих соседей - 

Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Кыргызстана - выглядит благополучнее и современнее. Во 

многом благодаря тому, что республика сохранила всё лучшее, что было в СССР: промышленность, кадры, 

толерантность. 

В Казахстане твердо придерживаются принципа равенства наций, населяющих нашу страну. Для 

каждого Казахстанца созданы все условия для полноценного национального самовыражения и предоставлены 

права на осуществление своих этнокультурных интересов. Правовые гарантии и уважительное отношение ко 

всем употребляемым в республике языкам защищает неотъемлемое право граждан любой национальности на 

развитие своего языка и культуры. Около 40 % средних учебных заведений и 70 % ВУЗов республики 

осуществляют учебный процесс на русском языке. В местах компактного проживания малочисленных 

национальностей функционируют школы с уйгурским, узбекским, таджикским, украинским, немецким, 

польским и другими языками обучения. 

Получила большое развитие такая форма поддержания национальной самобытности, как национально - 

культурные центры, созданные во всех уголках Казахстана. Их высшая трибуна - Ассамблея народов 

Казахстана. В состав Ассамблеи народов Казахстана входит 27 республиканских и региональных, более 300 

областных национально - культурных объединений. Три республиканских национально- культурных центра 

имеют международный статус. 

Ассамблея взаимодействует с 16 Малыми Ассамблеями народов Казахстана, действующими в качестве 

консультативно-совещательных органов при главах администраций регионов, сформированных из 

представителей национально-культурных и общественных объединений. 

В деятельности Ассамблеи народов заключен большой позитивный опыт, который Казахстан внес в 

мировую практику решения межэтнических проблем. Этот вклад по достоинству оценен на самом высоком 

уровне.  

В 1997 году, Президент Республики Казахстан озвучил в своем Послании народу Казахстана, стратегию 

«Казахстан-2030». Принятие данного документа стало новым движением к построению процветающего 

государства. Основными приоритетами стратегии были как: Национальная безопасность, внутриполитическая 

стабильность, экономический рост, здоровье и образование граждан, инфраструктура и энергоресурсы. И вот 

спустя 15 лет, в 2012 году, с момента принятия документа: Н.А. Назарбаев сказал, что «мы выполнили 

стратегию - досрочно». К тому времени Казахстан, добился уже многого, улучшились отношения с соседними 

странами, вошли в топ 50 стран по благосостоянию населения, многие казахи (оралманы) возвратились на 

историческую родину. 

Выражая свое мнение, хочу сказать, что всё чего добился Казахстан на сегодняшний день – это все 

благодаря народу Казахстана. Казахстан обладает обширной территорией благодаря нашим предкам. На ней 

рождалось выдающиеся мыслители, философы, батыры, ученые и предводители. Они оставили нам свои 

памятники культуры, философские учения, сохраняли традиции и чтили быт народа.  

Я считаю, что Казахстан – это целеустремленное государство. За столь короткий срок, со дня 

независимости мы достигли больших высот в плане образования, экономического развития, отношений между 

другими государствами. Так же не стоит на месте развитие туризма, машиностроение и наука.  
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Дальнейшим серьезным шагом к стабильному будущего было написано в ноябре 2012 года, послание Н. 

А. Назарбаева «Казахстан - 2050». Главной целью которого является – создать общество благоденствия на 

основе сильного государства, развитой экономикой и возможности всеобщего труда. Для стремления к 

лучшему мы должны показывать всем, что мы «ЕДИНАЯ команда, ЕДИНЫЙ народ». 
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ФАКТОРЫ ФОРМИРУЮЩИЕ КАЧЕСТВО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 

 

За период независимости Республики Казахстан  в АПК достигнуты значительные результаты: 

наблюдается постоянный рост производства на базе рыночных отношений, увеличивается продуктивность и 

производительность труда, производится обновление основных фондов и восстановление инфраструктуры 

отрасли, достигнута самообеспеченность по основным продуктам питания, произошел значительный рост 

экспорта зерновых, масличных культур, продукции рыболовства [1]. 

Вступление Казахстана во Всемирную торговую организацию (ВТО) является важнейшим приоритетом 

экономической политики республики. Для Казахстана, имеющего торговые отношения со 135-ю странами — 

членами ВТО, вступление в эту организацию важно для получения режима наибольшего благоприятствования 

со всеми государствами — членами ВТО, развития торговли и в особенности привлечения инвестиций, которые 

пойдут на развитие более высоких стадий перерабатывающих производств, для возможности 

недискриминационного разрешения торговых споров. Важным фактором успешного вступления Казахстана в 

ВТО является повышение общего уровня конкурентоспособности экономики республики, в том числе 

аграрного ее сектора. Однако необходимо подчеркнуть, что, несмотря на положительную тенденцию развития 

сельского хозяйства в стране, аграрный сектор обеспечивает 5 % ВВП республики. В связи с низким уровнем 

конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, на внутреннем рынке страны сохраняется высокая 

доля импорта основных продуктов питания [2]. 

Актуальность проблемы качества и безопасности продуктов питания с каждым годом возрастает, 

поскольку именно обеспечение безопасности продовольственного сырья и продуктов питания, является одним 

из основных факторов, определяющих здоровье людей и сохранение генофонда. Продукты питания и другие 

виды сельскохозяйственной продукции составляют важнейшую группу товаров конечного потребления. От 

безопасности и качества этих товаров существенным образом зависят наша жизнь и здоровье, а также 

продовольственная безопасность Республики Казахстан. 

Качество обеспечивает конкурентоспособность товара. Оно складывается из технического уровня 

продукции и полезности товара для потребителей, выражающейся через функциональные, социальные, 

эстетические, эргономические, экологические его свойства. Высокое качество способствует увеличению 

спроса, росту прибыли. 

Для достижения определенного качества товара необходимы соответствующие условия производства, на 

него влияют различные факторы. 

 

Таблица 1. Факторы влияющие на качество 

Основные факторы, влияющие на качество Основные условия, влияющие на качество 

Качество машин, оборудования Характер производственного процесса, его 

интенсивность, ритмичность, продолжительность 

Профессиональное мастерство, знания, 

навыки, психофизическое здоровье 

работников 

Интерьер и производственный дизайн Система 

материальных и моральных стимулов Морально - 

психологический климат в производственном коллективе 

Формы организации информационного обслуживания и 

уровень оснащенности рабочих мест Состояние 

социальной и материальной среды работающих 

 

Низкое качество изделий повышает общественные издержки на их воспроизводство. Это прежде всего 

сказывается на увеличении затрат в процессе эксплуатации (ремонт, обслуживание и т. д.). Например, 

совокупные затраты на ремонт сельскохозяйственных машин при низкой их надежности и недолговечности в 

несколько раз выше первоначальной цены этих машин. 

Формирование и обеспечение высокого качества продукции в АПК имеют ряд особенностей, 

вытекающих из специфики комплекса. К ним прежде всего следует отнести необходимость обеспечения 

параметрических свойств конечной продукции которые соответствуют требованиям безопасности и 

здравоохранения, качества продуктов питания, их питательности адаптированности к сезонному характеру 

производства основных отраслей АПК, повышенному влиянию фактора времени на осуществление циклов 

производства, переработки и реализации продукции - учета локализации агропромышленного производства в 

определенных географических зонах и микрозонах с различными природными условиями; учета действия 

тормозящих производство и зачастую неуправляемых факторов (засухи, наводнения, эпидемии, нашествие 

водителей растений и т. д.). 

Выход продукции в сельском хозяйстве зависит от погоды и других природных условий, сезонности 

производства, длительности производственного цикла. Не всегда сразу можно оценить качество труда при 

выполнении отдельных операций (заделка семян, внесение удобрений и т. д.). Брак в этой отрасли можно 
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устранить только частично, так как иначе будут упущены оптимальные сроки, необходимые для нормальной 

вегетации растений. Это касается и животноводства (плохое качество кормов, воды, недостаточный уход 

трудновосполнимы). Особое место в системе стандартов сельскохозяйственных предприятий занимают 

специальные (технологические) стандарты. Они определяют типовую технологию механизированного 

возделывания культур и типовые технологические процессы в животноводстве, правила товарной обработки и 

упаковки продукции, условия ее транспортировки и хранения, методы контроля технологических процессов и 

др. 

Рассредоточенность производства затрудняет организацию контроля и оперативное управление 

качеством. Кроме того, условия производства связаны с социально-демографической и экономической 

ситуацией в регионе. Для сельского хозяйства характерны низкая техническая оснащенность и слабое 

применение информационных технологий, методов контроля [3]. 

Качество сельскохозяйственных товаров, функционально зависит как от производства продукции, так и 

от ее хранения, переработки. Во-первых, получению продукции высокого качества способствуют создание 

благоприятных условий для выращивания растений и животных, хорошая работа сельскохозяйственных 

предприятий. Во-вторых, качество определяют предприятия и организации, обеспечивающие заготовку, 

транспортировку, хранение, переработку и реализацию продукции потребителям. Все этапы прохождения 

продукции тесно связаны. Например, Неправильное использование минеральных удобрений, средств защиты 

растений существенно снижает качество зерна, картофеля, овощей, что создает сложности при их 

последующем хранении и т. д. 

Самая высококачественная продукция, полученная в сельском хозяйстве, может полностью потерять 

первоначальные свойства в случае нарушения сроков, условий ее перевозки и хранения. Качество продукции во 

многом зависит от сроков ее реализации и уровня развития материально-технической базы по хранению и 

переработке сельскохозяйственных продуктов. 

Основными причинами низкого качества продукции АПК могут быть: 

- отсутствие необходимой материально-технической базы; 

- несвоевременное проведение технологических операций, недостаточный уровень профессиональных 
знаний исполнителей, слабая ответственность за выполняемую работу; 

- отсутствие четких критериев оценки качества труда и продукции, эффективной системы контроля за их 
выполнением; 

- отсутствие действенной системы мер материального и морального стимулирования работников за 
достижение высоких качественных показателей; 

- несовершенство системы управления производством; 
- другие факторы (низкое качество почв, недостаточное применение средств зашиты растений, 

непродуктивный породный состав животных, недостаточное количество и плохое качество кормов, нехватка 

технических средств, неотработанная технология и т. д.). 

Для повышения качества товаров отрасли необходима система мероприятий: 

- создание органов управления качеством труда и продукции; 
- прогнозирование и планирование качества; 
- разработка нормативов и внутрихозяйственных стандартов; 
- использование достижений науки и передового опыта, 
- обеспечивающих повышение качества; 
- подготовка квалифицированных кадров; 
- регулярная оценка и контроль качества труда и продукции; 
- материальное и моральное стимулирование работников предприятия за повышение качества труда и 

продукции [4]. 

На формирование и сохранение качества сельскохозяйственных продуктов влияют различные факторы. 

К числу важнейших относятся географические факторы: почвенно-климатическая зона, местоположение 

хозяйств, производящих сельскохозяйственную продукцию, среднегодовая температура, количество солнечных 

дней в году, количество осадков и влажность воздуха. Важными являются и технологические факторы, к 

которым относятся передовые системы земледелия и животноводства. 

В сельском хозяйстве большое значение имеет качественное выполнение комплекса 

сельскохозяйственных работ в лучшие агротехнические сроки. На качество произведенной продукции влияют 

способы обработки почвы, внесение удобрений, применение орошения и мелиорации, способы и сроки уборки. 

На современном этапе решающим фактором повышения качества сельскохозяйственной продукции является 

применение новых сортов и гибридов сельскохозяйственных растений и лучших пород животных, углубление 

специализации, повышение уровня механизации и концентрации производства. На качество продукции влияют 

и заготовительные организации, которые ведут приемку, подработку, хранение и переработку продукции [5]. 

Одним из путей решения этой проблемы является создание на предприятиях пищевой промышленности 

системы управления качеством и безопасностью пищевой продукции на основе требований НАССР, а так же 

международных стандартов ИСО серии 9000 и ИСО серии 22000. Система НАССР нацелена на осуществление 

контрольных мер, позволяющих предотвратить появление или развитие опасных факторов, управляя 

причинами их возникновения на всех этапах продуктовой цепи. Она устраняет зависимость от результатов 

выборочного контроля готовой продукции, перенося акценты на управляемость процессов производства и 
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обслуживания. Стандарт ИСО 9001, содержащий основные принципы общего менеджмента и 

ориентированный, в первую очередь, на нужды и ожидания потребителей, служит основой для построения 

системы управления качеством. Стандарт ИСО 22000 содержит 12 этапов внедрения НАССР и требования 

стандарта ИСО 9001 и может быть использован следующим образом: самостоятельно как основа для развития 

системы менеджмента безопасности организации и совместно с ИСО 9001 для развития системы, направленной 

на управление, как безопасностью, так и качеством. Таким образом, для обеспечения качества и безопасности 

пищевой продукции необходима эффективная и результативная система управления, регламентированная 

международными стандартами [6]. 

Преимуществами членства ВТО, является предоставление расширенного доступа к международным 

рынкам, сбалансированными обязательствами ведения торговли в рамках оговоренных указаний и 

предоставления доступа законно произведенным продуктам других членов организаций на отечественный 

рынок. Основой реформирования системы требований к качеству и безопасности продукции в Республике 

Казахстан, стал Закон РК «О техническом регулировании», принятый 9 ноября 2004 года, который 

устанавливает правовые основы государственной системы технического регулирования, направленного на 

обеспечение безопасности продукции, услуги, процессов в Республике Казахстан. Реформа технического 

регулирования, проводимая в РК в соответствии с Законом, имеет особую практическую важность для 

обеспечения национальной безопасности страны, для инновационного развития науки и производства, 

расширения рынка наукоемкой продукции. Закон направлен на дальнейшее расширение прав изготовителей и 

потребителей продукции в части определения ее качества и максимальное ограничение императивных способов 

регулирования качества [7]. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ И ПРАКТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 

Одним из наиболее актуальных направлений повышения качества жизни в мировом и национальных 

масштабах является обеспечение качества пищевых продуктов. От качества пищевых продуктов зависят 

состояние здоровья людей и их удовлетворенность собственной жизнью. С пищей человек получает 

необходимые для его жизнедеятельности химические и биологические вещества, дефицит или излишек этих 

веществ, бесспорно, сказывается на самочувствии человека, его сопротивляемости болезням и 

продолжительности жизни в целом. В свете унификации требований в рамках Таможенного союза данный 

вопрос уже имеет свою актуальность для всех стран-участников, в том числе России и Республики Казахстан. 

Исторически сложилось, что обеспеченность населения продовольствием является важнейшим индикатором 

уровня социально-экономического развития страны, её независимости и конкурентоспособности на мировой 

арене. В связи с этим можно обнаружить свидетельства пристального государственного интереса к вопросам 

обеспечения населения качественным продовольствием, сформулированным как техническое регулирование. 

Во всех развитых и динамично развивающихся государствах существуют законы, устанавливающие принципы, 

цели и задачи государственной политики в области технического регулирования. В США Дж. Кеннеди ввел 

Билль «О правах потребителей» ещё в 1962 году. В Китае Закон «О качестве продукции» датируется 2000 

годом, в 2002 году Президентом РФ был утвержден Федеральный закон «О техническом регулировании», в 

основе которого лежит принцип «правила создания правил», исходя из требований о недопущении ограничения 

конкуренции вследствие внедрения конкретных требований к регламентации свойств благ, прежде всего с 

точки зрения безопасности продукции [1]. 

На сегодняшний день сложно отыскать страну, где государство отказывается возлагать на себя функцию 

по обеспечению качества пищевых продуктов. Примечательно, что до сих пор не выработалось единой 

общепринятой позиции по поводу содержательного наполнения данной функции. Следует отметить, что в 



134 

США и в России государство озабочено проблемами обеспечения безопасности пищевых продуктов, тогда как 

в ЕС и Китае больше уделяется внимания проблеме регламентации качества продовольственных товаров. 

Объединяет страны только то, что каждое государство выстраивает свою систему технического регулирования, 

затрачивая огромное количество ресурсов с целью получения конкурентных преимуществ. Под системой 

технического регулирования нами понимается правовое регулирование отношений в области установления, 

применения и исполнения обязательных и добровольных требований к продукции или к связанным с ними 

процессам производства, хранения, перевозки, реализации и утилизации, а также правовое регулирование 

отношений в области оценки соответствия данным требованиям. Чья позиция окажется более результативной – 

покажет время. Однако следует учитывать, что за кулисами конкурентной борьбы скрывается более утонченная 

академическая борьба, главная роль в которой отводится не конкретным странам, а абстрактным идеям. 

Считается, что большинство решений, принимаемых на государственном уровне, вольно или невольно 

ангажированы идеями, оформленными в виде теоретических концепций. К такому выводу нас подводит мысль 

Дж. М. Кейнса о том, что «идеи экономистов и политических мыслителей – и когда они правы, и когда они 

ошибаются – имеют гораздо большее значение, чем принято думать. В действительности только они и правят 

миром. Люди-практики, которые считают себя совершенно не подверженными интеллектуальным влияниям, 

обычно являются рабами какого-нибудь экономиста прошлого» [2; с. 15]. Если это действительно так, то 

рассмотрение концептуальных основ технического регулирования позволит спрогнозировать последствия их 

воплощения на практике ещё до момента получения реальных эмпирических результатов. Более того, по итогам 

данного анализа существует реальная возможность развития концептуальных основ технического 

регулирования, что также способно убедить какого-либо государственного деятеля и найти практическое 

применение в экономической политике.  

С введением в Республике Казахстан системы технического регулирования, стандартизация получила 

принципиально новое развитие, это обусловлено новыми экономическими условиями, вступлением Казахстана 

во Всемирную торговую организацию (ВТО), интеграцией в глобальный рынок. Деятельность по 

стандартизации весьма динамична, она всегда соответствует изменениям, происходящим в различных сферах 

жизни общества, прежде всего - экономической. Больше того, она должна успевать и даже предвосхищать эти 

изменения, чтобы стандарты способствовали развитию, а не отставанию отечественного производства. 

Техническое регулирование – один из ключевых элементов интеграции Казахстана, России и Беларуси. 

Технические регламенты ТС должны охватить значительную часть продукции, которая поставляется в рамках 

Таможенного союза. 29 мая 2014 года в Астане был подписан Договор о создании Евразийского 

экономического союза (ЕАЭС), который вступил в силу с 1 января 2015 года. ЕАЭС создан на базе 

Таможенного союза для укрепления экономик стран-участниц, модернизации и повышения 

конкурентоспособности на мировом рынке. 

Структура законодательно-нормативной базы РК в области технического регулирования включает: 

Договор о Евразийском экономическом Союзе, Соглашения и Решения ЕЭК в области технического 

регулирования, Конституцию Республики Казахстан, Закон РК «О техническом регулировании», 

Постановления Правительства, Распоряжения Премьер-министра, технические регламенты ЕАЭС, технические 

регламенты РК, нормативные и технические документы: стандарты международные, межгосударственные, 

национальные и другие, классификаторы, правила, рекомендации. 

Основные принципы технического регулирования в рамках Договора о Евразийском экономическом 

союзе: 

- установление обязательных требований к продукции или к продукции и связанным с требованиями к 

продукции процессам проектирования; 

- установление единых обязательных требований в технических регламентах Союза или национальных 

обязательных требований в законодательстве государств-членов к продукции, включенной в единый перечень 

продукции, в отношении которой устанавливаются обязательные требования в рамках Союза;  

- применение и исполнение технических регламентов Союза в государствах-членах без изъятий; 

- соответствие технического регулирования в рамках Союза уровню экономического развития 

государств-членов и уровню научно- технического развития; 

- независимость органов по аккредитации государств-членов, органов по подтверждению соответствия 

государств-членов и органов по надзору (контролю) государств-членов от изготовителей, продавцов, 

исполнителей и приобретателей, в том числе потребителей; 

- единство применения требований технических регламентов Союза независимо от видов и (или) 

особенностей сделок; 

- добровольность применения стандартов; 

- разработка и применение межгосударственных стандартов; 

- гармонизация межгосударственных стандартов с международными и региональными стандартами; 

- недопущение установления избыточных барьеров для ведения предпринимательской деятельности; 

В настоящее время действует следующий порядок принятия и вступления в силу технических 

регламентов ЕАЭС. Совет ЕЭК определяет дату введения в действие технического регламента. Коллегия ЕЭК 

устанавливает Перечень стандартов к ТР ЕАЭС и Правила переходного периода в отношении применения 

ранее выданных документов об оценке соответствия; сохранения существующей маркировки знаками 
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соответствия в рамках национального законодательства; применения методик выполнения измерений 

показателей  безопасности; продукции, ранее не подлежавшей обязательной оценке соответствия.  

Перечень стандартов к ТР ЕАЭС в настоящее время включает 3887 ГОСТ, 2012 ГОСТ Р, 372 СТ РК, 878 

стандартов Республики Беларусь и 168 международных стандартов.  

План разработки технических регламентов ЕАЭС включают разработку 60 технических регламентов, из 

них за Казахстаном закреплено 14 технических регламента (9 из которых уже утверждены). К настоящему 

моменту принято 35 ТР ЕАЭС, из них 34 вступили в силу, а один – вступает в силу в 2016 году.  

Основными проблемами при внедрении ТР ЕАЭС являются отсутствие методик испытаний для 

определения показателей, установленных в ТР ЕАЭС; избыточные барьеры для бизнеса; недостаточно развитая 

испытательная база.  

Для решения этих вопросов предлагается: 

- расширение и модернизация государственных испытательных лабораторий; 

- государственная поддержка развития частных лабораторий; 

- покрытие испытаниями всех показателей безопасности, установленных техническими регламентами; 

- закрепление на законодательном уровне порядка оценки регулирующего воздействия технических 

регламентов; 

- внесение изменений в правила разработки, экспертизы, принятия, изменения и отмены технических 

регламентов в части проведения оценки регулирующего воздействия государственными органами, 

ответственными за разработку технических регламентов; 

- создание на базе РГП «Казахстанский Институт стандартизации и сертификации» методологического 

центра с целью разработки методических рекомендаций по проведению оценки регулирующего воздействия и 

проведения семинаров (тренингов) для государственных органов. 

В целом можно заключить, что вступление Казахстана в ВТО заставляет постоянно совершенствовать 

практику технического регулирования. В связи с этим основной акцент в политике нашего государства в 

области технического регулирования необходимо делать на решение задач, поставленных в «Государственной 

программе индустриально-инновационного развития РК на 2015-2019 годы» [1], «Программе развития системы 

технического регулирования и метрологии на 2014-2020 годы» [2] и «Комплексном плане по 

совершенствованию системы технического регулирования и метрологии до 2020 года» [3]. 
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ИМПОРТТАЛАТЫН ҰНТАҚ СҮТ ҰЛТ ДЕНСАУЛЫҒЫНА ҚАУІПТІЛІГІНІҢ АЛДЫН АЛУ 

 

Азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету - күрделі жаһандық мәселе және Қазақстан Республикасы үшін 

де ұлттық қауіпсіздік жүйесіндегі орталық мәселелердің бірі болып табылады, өйткені азық түлікпен сенімді 

қамтамасыз етпейінше бір де бір ел басқа мемлекетке тәуелділікпен құтыла алмайды. Қазақстан 

экономикасының тұрақтануы және экономиканың өсуі бұл проблеманың өткірлігін бәсеңдетеді. Бірақ, енді ғана 

басталып келе жатқан экономикалық өсу 90-жылдары туындаған дағдарыстың салдарын жойып жіберді деп 

айту мүмкін емес. Мұндай тұжырымды жасауға республиканың азық-түлік қауіпсіздігінің жағдайы, аграрлық 

өнеркәсіптің және отандак азық түлік нарығының шынайы даму тенденциясы, оның деңгейінің әлемдік, азық-

түлік нарығындағы өзгерістерге тәуелділігі, елдің әртүрлі аймақтарындағы халықтардың әлеуметтік жағдайы 

мен төлем қабілеттілігі жағдайы негіз болып табылады. Елді азық-түлік қауіпсіздігімен қамтамасыз етудің 

қажетті шарты- ұлттық шаруашылықтың көптеген салаларымен қарым-қатынаста болатын, экономиканың ірі 

секторы- агроөнеркәсіптік кешен қамтамасыз ететін олардың өзін- өзі қамтамасыз етуі болып табылады.   

Кез келген елде азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз етудің деңгейі мен сапасы ауыл шаруашылық 

жағдайы мен агроөнеркәсіптік кешенге байланысты салалардың жағдайына тікелей байланысты болады. 

Елдің азық-түлік қауіпсіздігі мәселелерін зерттеу, ғылыми негізделген нормалар бойынша негізгі тамақ 

өнімдеріне деген халықтардың қажеттіліктерін қанағаттандыру мақсатында, ел ішіндегі аграрлық өнірістің 

тиімділігін көтеруге бағытталған іс-шаралар кешенін жасау зерттеу тақырыбының өзектілігін және оның елдің 

азық түлік қауіпсіздігін қамтамасыз етудегі ғылыми-практикалық маңыздылығын анықтайды. 

Азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету отандық және шетелдік авторларың зерттеулеріндегі көзқарас 

бойынша республикадағы агроөнеркәсіптік өндірістерді дамытудың теориялық және практикалық аспектілерін 

талдау және оның потенциялы мен мүмкіндіктерін бағалау.  

http://www.memst.kz/
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Қазіргі кезеңде «азық-түлік қауіпсіздігі» деген ұғым екі мағынада қолданылып жүр. Біріншісі азық-

түліктің жетіспеушілігі туралы да, екіншісі азық-түлік өнімдерінің сапасына қатысты, яғни адам ағзасына 

тигізетін зиянды әсері жайлы түсінік болып табылады. Басқаша айтқанда, біріншісі, экономикалық қорларды 

басқару, реттеуге қатысты болса, екіншісі тікелей сапалық басқаруға қатысты ұғымдар. Біз осы мақалада екінші 

ұғым төңірегінде сөз қозғамақпыз. 

Тамақ өнімдерінің әр түрлі вирус, паразиттермен залалдануы адам денсаулығына қауіп төндіруші негізгі 

факторлардың бірінен саналады. Соңғы кездері адамзатты алаңдатқан сиыр құтырығы, құс тұмауы, жануарлар 

мен құс еттерінде сальмонелл бактерияларының пайда болуы, өнімнің экологиялық залалдануы сияқты адам 

өмірі мен денсаулығына зиян келтіретін көптеген қауіпті факторлар пайда болуда. Сонымен қатар, генетикалық 

өңдеу жолымен алынған белоктардың аллергиялық ауруларды қоздыру ықтималдығы басым болса, ауыл 

шаруашылығы саласында кеңінен қолданылатын химиялық заттар (пестицидтер, нитраттар, ауыр металдар, 

т.б.) өсімдік пен малдан алынатын тамақ өнімдерінде сақталу арқылы адам ағзасына тікелей қауіп төндіреді. 

Тамақ өнімдерінде химиялық зиянды заттардың (канцерогендер, аллергендер, т.б.) пайда болуына кейде 

өндірістік процестердің де әсері айтарлықтай болуы мүмкін. Соңғы уақыттарда тамақ өнімдерін өндіру, 

айналымға жіберу барысындағы контаминация (қауіпті факторлардың өнім құрамына енуі) қауіптілігі күрт 

жоғарылауда. Мұндай қауіптілік физикалық, химиялық және биологиялық сипатта, өнімнің өмірлік циклінің 

кез келген сатысында – шикізатты өндіруден бастап дайын өнімді пайдалануға дейінгі аралықта пайда болуы 

ықтимал. Тамақ өнімдерінде химиялық қауіпті заттардың пайда болуы кейбір жағдайларда өндірістік 

технологияның кемшілігінен де болуы мүмкін. 

Құрғақ түрде өндірілетін балалар сүт өнімдері ТМД және шетелдерде айтарлықтай кең ассортиментте 

шығарылады. Көп жағдайларда оларды құрғақ майсыздандырылған немесе кәдімгі сүт негізінде өсімдік майлар, 

ұн, көмірсулар, сарысу ақуыздары, аминқышқылдары, микроэлементтер және витаминдерді қосу арқылы 

алады. Балалар құрғақ сүт өнімдері алыс аймақтарда қолдануға ыңғайлы, бактериялды таза және сақтағанда 

жоғары төзімді. Оларды әртүрлі жас топтарындағы балалар үшін бейімделмеген (құрғақ сүт және құрғақ 

байытылған сүт) және бейімделген (сүт қоспалары) етіп шығарылады. Әртүрлі жас топтарындағы балаларға 

арналған барлық құрғақ сүт өнімдері халықта кең сұранысқа ие. Алайда кептіру кезінде олардың биологиялық 

құндылығы төмендейді, себебі ақуыздардың құрылысы және қасиеттерінде қайтымсыз өзгерістер жүреді, 

витаминдер және амин қышқылдарының басым бөлігі жойылады, ақуыз-көмірсу кешендері түзіледі, өнімдердің 

сіңімділігін төмендететін бірнеше басқа құбылыстар жүреді. Сонымен қатар оларды үй жағдайларында қалпына 

келтіргенде су және құрғақ қоспа мөлшерлері арасындағы дұрыс арақатынас әрқашан ұсталынбайды, 

сондықтан бала дұрыс емес концентрлі өнім қабылдайды. Зерттеулер көрсеткендей талап етілген 

концентрациядан ауытқулар — 15-тен +85% дейін жетеді. Бұдан басқа, қалпына келтіргенде қоспаны қайнату 

қажеттілігі көрсетілмесе, өнім жағымсыз микрофлорамен ұрықтану мүмкін [1]. 

Қазақстанда импортталатын ұнтақ сүт бақыланбайды, ол өз кезегінде ұлт денсаулығына кері әсерін 

тигізуі мүмкін. Бұл туралы «ҚР-да мал шаруашылығын дамытудың өзекті мәселелері мен болашағы» 

тақырыбында өткен парламенттік тыңдаулар барысында ҚР Мәжіліс депутаты Дариға Назарбаева мәлім етті. 

Депутат ханымның келітіріп өткен мәліметтеріне сәйкес, отандық дүкендердің сөрелерінде қазіргі 

уақытта атауы 8-ден 27-ге дейін жететін импорттық сүт өнімдері саудалануда. 

«Көп жағдайда құрғақ ұнтақ сүт импортталады» деп атап өткен депутат қазақстандық өндірушілер де 

шикізаттың тапшылығын импорттық ұнтақпен жауып отырғанын алға тартты. 

«Қай жағдай болмасын, техникалық регламент сақталмайды, тауарларда маркалары жоқ. Халық ұнтақ 

сүттің денсаулыққа зияны туралы бейхабар. Ғалымдар дәл осы тауар инсульт, инфаркт, тіпті онкологиялық 

дерттердің себепкері деп дабыл қағуда. Ал бюджеттік ұйымдар балабақша, мектептер мен ауруханалар үшін 

қаптатып ұнтақ сүт сатып алып жатыр. Осындай жағдайда ұлт денсаулығы туралы қалай әңгіме қозғауға 

болады? Ұнтақ сүттің импорты күннен күнге арта түсуде, ал оны бақылайтын ешкім жоқ», - деген наразылығын 

жеткізді Дариға Назарбаева [2]. 

Бүгінгі күні табиғи сүттің орнына кептірілген сүт ұнтақтарын сату ерекше белең алып барады. Ал соның 

салдарынан тауарлы-сүт фермалары үлкен шығынға батып, залал шегуде. 

Ұлт денсаулығына деген қауіптін алдын алу үшін бір қатар шаралар қажет.  Ол үшін алдымен ұнтақ 

сүттерді басқа сапалы сүт өнімдерімен алмастыру қажет . 

Біз ұнтақ сүттің орнына – «Нәтиже өнімдерін» ұсынсақ бұл өнімнің таңдалу себебіне келсек: 

1.Консерванттың жоқтығының арқасында, ең қысқа сақтау мерзімі. Экологиялық тазалық. Фермалары 

қала мен заводтардан алшақ . 

2.Сиырлары гербицидсіз өскен, жергілікті шөптермен және таза бұлақ суымен қоректенеді. 

3.Сүттің жаңа жабдықтарда өңделуінің арқасында, зиянды бактериялардың жоқтығына кепілдік береді.  

4.Айран өнімінің өндірісінде, тек табиғи айран ұйытқысын қолданылуы. 

Біз пайдалы табиғи өнім, ыңғайлы баға, қоспасыз өнім, экологиялық таза өнім таңдай отырып, біз тек 

сапалы өнім ғана пайдаланбай өзіміздің эконмикамыздың өркендеуіне үлес қосамыз отандық өнім таңдай 

отырып.  

Бастапқыда кәсіпорның даму стратегиясында тек қана табиғи шикізатты қолдану бағытын таңдаған еді, 

яғни ешқандай консервант пен тұрақтандырушы заттарды қолданбаймыз деген. Бұл ұстанымды осы уақытқа 

дейін шыққан емес. Бұл сақтау мерзімі аз, табиғи таза өнім алуға мүмкіндік береді. 
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Химиялық қоспалар өнім өндірушелері үшін ыңғайлы болғанмен, тұтынушылар денсаулығы үшін өте 

«ыңғайсыз», себебі ол ағзаға ешқандай пайда әкелмейді. Осыған байланысты оларды қолданудан бас тартты. 

Қалалықтар нәтиже өнімінің жеті күннен артық сақталмайтынын біледі. Оның себебі – қышқыл сүт 

өнімдеріндегі пайдалы бактериялардың он күнге дейін өмір сүретіндігі. Сегізінші күні олар өз күшін жоғалтып, 

оныншы күні өле бастайды. Сол себепті жеті күн — ең қолайлы сақтау мерзімі, өнім осы аралықта қолданылуы 

тиіс. 

Атап өтетін жағдай, сақтау мерзімінің соңғы күнінде де өнім өз сапасын жоғалтпай, ағзаға тигізер 

пайдасы көп. 

Пастерленген 3,2%-дық нәтиже сүтінің таңдау тиімділігін қарастырайық:  

Көптеген қоректік заттарға бай әсіресе кальций. Организмді анемия, остеопороз және ағзадағы 

кальцийдің тапшылығына байланысты басқа да көптеген ауруларға қарсы қорғайды. 

Иммунитет жүйесін нығайтуға және барлық дерлік жүйелер мен органдарға оң әсер етеді. Ғылыми 

зертеулерге сәйкес, сүтті күнделікті тұтыну 15-20%-ға  жүрек ауруларының қаупін азайтады. Сүт жоғары қан 

қысымын төмендетуге көмектеседі, ребофлавиннын жақсы көзі болып табылады 

Сүт, асқазан-ішек жолдары оң әсер етеді, қышқылды төмендетеді, ол гастрит және ойық жара ауруы 

үшін пайдалы болып табылады. 

Сүт жүйке жүйесіне тыныштандыруға және ұйқыссыздықтан арылуға көмектеседі.  Ұйқтар алдында бір 

стакан жылы сүт бал қосылған – ұйқыссыздық үшін ең танымал халық емі. 

Пастерленген 2,5%-дық нәтиже сүтінің таңдау тиімділігін қарастырайық  

Сүттің құрамында тез игерілетін барлық қажетті  заттар бар. 

Сүтте кальций, фосфор, Д дәрумені, магний және т.б. заттар болады. Жарты литр сүт ақуыздың тәуліктік 

қажеттілігін кем дегенде 20 % — ға қанағаттандырады. Сүт жоғары қан қысымын төмендетуге көмектеседі, 

ребофлавиннын жақсы көзі болып табылады. 

Нәтиже сүт  өнімдерінің екі өнімі 3,2%-дық және 2.5%-дық сүттерің  қарастырдық. 

Жарамдыдық мерзімдері бірдей яғни, 5 күндік. Нәтиже өнімдерінің ұқсатығы жоғары қан қысымын 

төмендетуге көмектеседі, ребофлавиннын жақсы көзі болып табылады.  

Айырмашылығы пастерленген 3,2%-дық нәтиже сүті, пастерленген 2,5%-дық нәтиже сүтінен қарағанда  

құнарлылығы, дәрумендер жағынан, организмгі пайдалылығы және көптеген аурулардан жазылуға оң әсер 

етеді [3].
 

Сонымен қорыта келгенде, ұлт денсаулығын болашақ ұрпақ саулығы үшін табиғи өнім таңдаумыз керек. 

Сонда ғана біз кемел елдің болашақ ұрпақтарын түрлі ауру, сырқаулардан аман сақтап «сақтансан сақтаймын» 

дегендей қазірден сақтанайық. 
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 

 

Важной задачей для Казахстана является обеспечение страны качественными и безопасными продуктами 

питания – это должно стать основными критериями конкурентоспособности предприятий, особенно сейчас, 

когда идет активная интеграция в мировое сообщество. Для этого необходимо постоянно совершенствовать 

производство отечественных товаров, которые могут конкурировать с импортными товарами, потому что это 

отражается на экономике и здравоохранении страны. Для того чтобы отечественные продукты были 

конкурентоспособными на мировом рынке, также необходимо выполнение на практике требований 

международных стандартов в области обеспечения безопасности пищевых продуктов. Внедрение системы 

менеджмента безопасности позволит повысить конкурентоспособность, а также вовремя идентифицировать, 

оценивать и управлять рисками, значимыми для пищевых продуктов. 

Здоровое питание – одно из важнейших факторов, влияющих на здоровье людей. Оно обеспечивает рост 

и полноценное развитие человека. Удовлетворение энергетических, пластических потребностей организма 

человека обеспечивается пищевыми продуктами за счет ряда присущих им химических, физических и 

биологических свойств, входящими в их состав необходимыми питательными веществами. 

В нашей стране и во многих других странах мира за последние десять лет существенно изменилась 

структура питания. Ассортимент товаров постоянно расширяется и обновляется. Не всегда в лучшую сторону 

изменяется качество этих товаров. Процесс рафинации, широко применяемый в мире, приводит к удалению 

http://www.bnews.kz/kk/news/post/145201/
http://natige.kz/
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ряда ценных компонентов сырья: микроэлементов, витаминов, пектиновых, красящих и других веществ. Их 

недостаток в питании людей вызывает возникновение ряда неинфекционных заболеваний.  

Применение в сельском хозяйстве минеральных удобрений, средств защиты растений и животных, 

обладающих антимикробными свойствами, привело к тому, что, даже без добавления консервантов, сырье 

содержит остаточные количества этих веществ. А также некоторое количество содержится в готовой 

продукции. Поэтому необходимо установить предельно допустимое количество таких веществ в пищевых 

продуктах. 

В данное время на потребительском рынке присутствует огромное количество товаров, выпускаемых на 

основании технических условий, разработанных предприятиями-изготовителями, исходя из собственных 

возможностей и интересов. Но их интересы не всегда совпадают с интересами потребителей, а требования 

национальных стандартов, реально действующих до введения технических регламентов на конкретный вид 

продукции, учитываются на крайне низком уровне. Таким образом, продукция, поступающая на 

потребительский рынок с одной стороны соответствует требованиям нормативной документации, но носит 

«проблемный характер» и требует специальных профессиональных знаний и навыков при ее приемке по 

качеству, реализации, а также при транспортировке, хранении и потреблении. 

Также для обеспечения качества конечного продукта необходимо наличие высококачественного 

технологического оборудования и сырьевой базы. 

Особое внимание нужно уделить вопросу подготовки специалистов, как в области пищевой 

промышленности, так и в области торговли. Для этого должны проводиться совместные мероприятия учебных 

заведений и реальных предприятий, где будут проработаны и обсуждены вопросы, в решении которых могли 

бы принимать участие не только специалисты предприятий, но и студенты. 

Актуальность проблемы качества и безопасности продуктов питания с каждым годом возрастает, 

поскольку именно обеспечение безопасности продовольственного сырья и продуктов питания, является одним 

из основных факторов, определяющих здоровье людей и сохранение генофонда. 

Под безопасностью продуктов питания, понимается отсутствие опасности для здоровья человека при их 

употреблении, как с точки зрения общего негативного воздействия (пищевые отравления и пищевые 

инфекции), так и с точки зрения опасности последствий отравлений (канцерогенное, мутагенное и тератогенное 

действие). Безопасными, считают продукты питания, не оказывающее вредного, неблагоприятного воздействия 

на здоровье настоящего и будущего поколения. Поэтому, перед государством и производителями остро стоят 

проблемы, связанные с повышением ответственности за эффективность и объективность контроля качества 

продуктов, гарантирующих их безопасность для здоровья потребителя. 

В борьбе с несоответствиями пищевых продуктов по технологическому процессу как эффективный 

инструмент выступает система ХАССП (НАССР), которая является основной моделью управления качеством в 

мировой практике. Эта система помогает устранять возникающие проблемы до того, как несоответствующая 

готовая продукция станет источником отравлений или ухудшения состояния здоровья потребителей. 

Основные цели системы ХАССП: 

– предотвращение выпуска опасной для здоровья пищевой продукции; 

– минимизация риска безопасности продукта до приемлемого уровня; 

– создание необходимых и достаточных условий для выпуска безопасной продукции; 

– создание возможностей для дальнейшего совершенствования производства. 

ХАССП – это система, которая способна гибко меняться и приспосабливаться к особенностям 

производства любой фирмы, но семь основных принципов этой системы одинаковы для всех: 

– выявление и анализ опасностей, сопутствующих производству пищевых продуктов на всех этапах, и 

вероятности их возникновения; 

– определение критических контрольных точек (критических точек управления), то есть тех, управляя 

которыми необходимо не допустить опасности или свести ее к минимуму; 

– установление критических пределов (лимитов и допусков, которые необходимо соблюдать); 

– создание системы мониторинга (регулярного измерения параметров в критических контрольных 

точках); 

– разработка системы корректирующих действий на случай выхода параметров процесса за критические 

пределы; 

– разработка процедуры проверок результативности системы; 

– создание системы документации, отражающей соответствие принципам (документированные 

процедуры) и подтверждающей их применение (записи). 

Система ХАССП помогает организациям сконцентрироваться на опасностях, влияющих на безопасность 

продуктов питания, а также устанавливать контролировать предельные значения показателей в критических 

контрольных точках в ходе производственного процесса. В соответствии с системой ХАССП для пищевой 

продукции существует три типа рисков. С точки зрения источников их возникновения риски подразделяются 

на: 

– микробиологические риски. Существенными рисками для многих пищевых продуктов могут быть 

патогены (болезнетворные микроорганизмы) и микробные токсины. Некоторые компоненты и(или) готовые 

продукты потенциально содержат патогенны или представляют собой среду для развития микробных токсинов, 
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которые могут вызвать серьезные заболевания, иногда со смертельным исходом. Реализованные 

микробиологические риски могут стать причиной хронических заболеваний; 

– химические риски. Химические загрязняющие вещества в пищевой продукции могут быть либо 

естественного происхождения, либо образовываться в процессе обработки. Высокие уровни содержания 

вредных химических веществ служат причиной острого течения болезни, в то время как более низкие уровни 

приводят к хроническим заболеваниям. Понятие «потенциальные химические риски» включает микотоксины, 

антибиотики, пестициды и сульфиты; 

– физические риски. Физическими рисками считаются любые объекты или материалы, которые являются 

частью изделия, но должны быть удалены из него или не предназначены для того, чтобы быть частью изделия, 

но могут случайно попасть в него в процессе производства. 

Разработка и внедрение системы пищевой безопасности является одним из наиболее эффективных 

способов достижения безопасности пищевых продуктов. Выбор и внедрение наиболее подходящей модели 

системы контроля качества и безопасности предприятием позволит повысить доверие потребителей к 

производимой продукции, расширить уже существующие рынки сбыта, открыть новые возможности выхода на 

международные рынки. Процесс разработки системы обеспечения безопасности пищевых продуктов является 

процессом, добавляющим ценность организации. 

Современная рыночная экономика предъявляет новые требования к качеству выпускаемой продукции. 

Это связано с тем, что выживаемость любого предприятия, ее устойчивое положение на рынке товаров и услуг 

определяются уровнем конкурентоспособности. Конкурентоспособность предприятия в свою очередь связана с 

действием нескольких десятков факторов, среди которых выделяют два основных - уровень цены и качество 

продукции. При этом, качество продукции постепенно выходит на первое место. Производительность труда, 

экономия всех видов ресурсов уступают место качеству продукции. 

Качество – многосложное понятие, и его обеспечение требует объединение научных сил, от творческого 

потенциала до практического опыта многих специалистов. В нашей стране проблема качества не только важна, 

но и должна быть решена совместными усилиями государства, национальных органов управления, 

руководителей коллективов предприятий, ученых, каждого специалиста и рабочего, участвующего в 

технологической цепочке. На любом предприятии, независимо от форм собственности, на качество 

выпускаемой продукции влияют разнообразные факторы, как внутренние, так и внешние. Внутренние факторы 

- связаны со способностью предприятия, выпускать продукцию надлежащего качества, т.е. зависят от 

деятельности самого предприятия. Они многочисленны, их классифицируют на технические, организационные, 

экономические, социально – психологические. 

Технические факторы - влияют на качество продукции, поэтому внедрение новой технологии, 

применение новых материалов, более качественного сырья – является материальной основой для выпуска 

конкурентоспособной продукции. 

Организационные факторы - связаны с совершенствованием организации производства и труда, 

повышением производственной дисциплины и ответственности за качество продукции, обеспечением культуры 

производства и соответствующего уровня квалификации персонала. 

Экономические факторы - обусловлены затратами на выпуск и реализацию продукции, политикой 

ценообразования и системой экономического стимулирования персонала за производство высококачественной 

продукции. 

Социально-экономические факторы влияют на создание здоровых условий работы, преданности и 

гордости за марку своего предприятия, моральное стимулирование работников – все это важные составляющие 

для выпуска конкурентоспособной продукции. 

Внешние факторы - способствуют формированию качества продукции. Внешняя или окружающая среда 

является неотъемлемым условием существования любого предприятия и является по отношению к нему 

неконтролируемым фактором. 

Факторы, которые отрицательно влияют на обеспечение безопасных продуктов питания: 

- новые системы производства, в том числе увеличение массового производства и удлинение пищевых 

цепей; 

- новые вещества, загрязняющие окружающую среду, и изменение экологии и климата; 

- новые пищевые продукты, технологии переработки, ингредиенты, добавки и упаковка; 

- изменения в состоянии здоровья населения или отдельной группы населения; 

- изменение рационов питания и рост спроса на пищевые продукты минимальной переработки; 

- изменение способа покупки пищевых продуктов, рост уличного потребления и приема пищи вне дома; 

Анализируя и обобщая, к существующим факторам, влияющим на качество и безопасность пищевых 

продуктов, можно отнести: сырье, технологическое оборудование, трудовые ресурсы, нормативно-техническая 

документация, хранение, логистика, реализация, а также усвоение продуктов питания после их употребления 
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РОЛЬ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ В УСЛОВИЯХ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА 

 

Долголетие и здоровье нации зависят от качества жизни, а качество жизни характеризуется такими 

условиями человеческого существования, как безопасность, состояние природной среды. Тема безопасности 

продукции волнует нас всех, ведь все мы являемся потребителями и, приобретая товар или услугу, имеем право 

на то, чтобы этот товар или услуга, являлись безопасными как для нашей жизни и здоровья, так и для 

окружающей среды, а также не причинили вред нашему имуществу. Вопросы обеспечения безопасности 

продукции регулируются законом Республики Казахстан «О техническом регулировании» и иными 

нормативными правовыми актами, в том числе принятыми Комиссией Таможенного союза [1]. 

Безопасность и качество продукции — важнейшие показатели деятельности предприятия. Повышение 

качества продукции в значительной мере определяет выживаемость предприятия  в условиях рынка, темпы 

научно-технического прогресса, рост эффективности производства, экономию всех видов ресурсов, 

используемых на предприятии.  

Вопросы повышения качества выпускаемой продукции, повышение ее конкурентоспособности стали 

первоочередной задачей в связи с вступлением Казахстана в ВТО. Большое внимание этим вопросам уделяется 

Президентом Республики Казахстан Назарбаевым Н.А. в своих ежегодных Посланиях казахстанскому народу. 

Одна из главных задач любого современного предприятия – это обеспечение высокого качества 

выпускаемой продукции. В настоящее время с открытием таможенных границ наблюдается поток российских и 

белорусских товаров, в результате которого отечественная продукция становится неконкурентоспособной и не 

находит рынка сбыта. Одной из причин увеличения доли импорта разной продукции, связанной с отсутствием 

условий для системного сбыта продукции, слабого уровня государственной поддержки сельскохозяйственных 

переработчиков и ряда других факторов, является недостаточный проводимый государственный контроль за 

проверкой правильности маркировки, наличия сертификатов соответствия и т.д. При этом сдерживающим 

фактором для полноценного проведения государственного контроля является отсутствие в настоящее время в 

республике действенных механизмов по отзыву продукций, которая не соответствует требованиям 

технического регламента, из обращения и уничтожения. Также некоторые пробелы в законодательстве, к 

примерам отсутствие ответственности должностных лиц, государственных предприятий коммерческой 

деятельности. 

В настоящий момент получается экономически выгодно нарушать требования технического регламента, 

ввиду отсутствия реальной ответственности за нарушения в области технического регулирования и метрологии. 

В результате на рынке встречается большое количество фальсифицированной и не прошедшей процедуру 

подтверждения соответствия продукции.  

Порядок ввоза продукции, подлежащей обязательной оценке соответствия, на таможенную территорию 

Таможенного союза принят Решением комиссии ЕЭК от 25.12.2012г. №294, во исполнение Договора ЕЭК от 

18.11.2011г., Соглашением о единых принципах и правилах технического регулирования в Республике 

Беларусь, Республике Казахстан и Российской Федерации от 18 ноября 2010 года и Соглашением об обращении 

продукции, подлежащей обязательной оценке (подтверждению) соответствия, на таможенной территории 

Таможенного союза от 11 декабря 2009 года. 

Подача таможенной декларации на продукцию должна сопровождаться представлением таможенному 

органу одного из документов, подтверждающих соблюдение установленных ограничений (документы о 

соответствии). Продукция, подлежащая обязательному подтверждению соответствия, определяется 

техническими регламентами. Также обязательному подтверждению соответствия подлежит продукция, 

включенная в «Единый перечень продукции, подлежащей обязательной оценке (подтверждению) соответствия 

в рамках Таможенного союза с выдачей единых документов», утвержденный решением комиссии Таможенного 

союза от 07.04.2011, №620 и утвержденный Постановлением Правительства РК от 20.04.2005 г, №367 

«Перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации», для продукции не охваченной ТР ТС или 

№620. Обязательная сертификация является средством контроля безопасности продукции [2]. 

Технические регламенты Таможенного союза разрабатываются с целью установления на единой 

таможенной территории единых обязательных для применения и исполнения требований к продукции. Перед 

выпуском в обращение на рынок продукция должна быть подвергнута процедуре обязательной оценки 

http://www.klubok.net/pageid267.html
http://naceks.kz/en/informirovan-vooruzhen/220-o-sertifikazii-v-usloviyach-tamozhennogo-soyuza.html
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(подтверждению) соответствия требованиям технического регламента. Формы оценки (подтверждения) 

соответствия определены в техническом регламенте на продукцию. И здесь возникает проблема, т.к. в 

настоящее время безопасность ввозимой с территории Таможенного союза продукции ни одним 

государственным органом не контролируется. Этот вопрос каждый предприниматель решает самостоятельно, 

кто-то проводит оценку (подтверждение) соответствия, кто-то нет.  

В связи с указанной проблемой хотелось бы прояснить вопрос о порядке оценки (подтверждения) 

соответствия продукции в настоящее время. Дело в том, что предприниматели или заблуждаются, или не 

информированы о том, каким образом в условиях действия Таможенного союза должно проводиться 

подтверждение соответствия ввозимой продукции. Это происходит потому, что в настоящее время на 

территории Республики Казахстан параллельно действуют две системы технического регулирования –

национальная система технического регулирования и система технического регулирования Таможенного 

союза. По этой причине также действуют два Перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации 

(подтверждению соответствия):  

- на территории Казахстана - национальный Перечень продукции и услуг, подлежащих обязательной 

сертификации (ПП РК от 20 апреля 2005 г. № 367); 

- на территории Таможенного союза - Единый перечень продукции, подлежащей обязательной оценке 
(подтверждению) соответствия в рамках Таможенного союза с выдачей единых документов (Решение 

Комиссии Таможенного союза от 7 апреля 2011 г. № 620). 

В эти перечни постоянно вносятся изменения. При введении в действие технического регламента 

Таможенного союза на определённую конкретную продукцию, из казахстанского обязательного перечня 

подобная продукция исключается. На сегодня введен в действие 21 технический регламент Таможенного союза 

и продолжают действовать 89 технических регламентов Республики Казахстан.     

Нужно понимать, что со дня вступления в силу технического регламента Таможенного союза, выдача 

или принятие документов об оценке (подтверждении) соответствия продукции обязательным требованиям, 

ранее установленным нормативными правовыми актами Таможенного союза или законодательством 

государства – члена Таможенного союза, не допускается.    

В Решении Комиссии Таможенного союза о принятии технического регламента Таможенного союза 

обязательно указывается, что документы об оценке (подтверждении) соответствия (сертификаты соответствия 

или декларации о соответствии), выданные ранее до дня вступления в силу технического регламента на 

продукцию и подпадающую под действие технического регламента, действительны до окончания срока их 

действия, но не позднее указанного в решении срока. Кроме того, в Решении указывается срок, в течение 

которого допускается производство и выпуск в обращение продукции в соответствии с обязательными 

требованиями, ранее установленными нормативными правовыми актами Таможенного союза или 

законодательством государства - члена Таможенного союза, при наличии документов об оценке 

(подтверждении) соответствия продукции указанным обязательным требованиям, выданных или принятых до 

дня вступления в силу технического регламента.  

Другими словами, сертификат соответствия, выданный ранее в национальной системе на продукцию, 

будет действовать на территории той страны, в которой он выдан до окончания срока его действия или до 

установленного в Решении срока. При ввозе продукции, например, из России в Казахстан,  в этот переходный 

период возможно подтверждение соответствия путем признания иностранного сертификата в порядке, 

установленном национальным законодательством. В случае если сертификат соответствия, который можно 

признать отсутствует, подтверждение соответствия проводится в соответствии с требованиями технического 

регламента Таможенного союза. 

Продукция, подпадающая под действие технических регламентов Таможенного союза должна 

сопровождаться Единым сертификатом соответствия или Единой декларацией о соответствии с изображением 

единого знака обращения продукции ЕАС. Продукция, входящая в Единый перечень, также может 

сопровождаться Единым сертификатом соответствия или Единой декларацией о соответствии (на этих 

документах единого знака может не быть). Если продукция, входящая в Единый перечень, сопровождается 

сертификатом соответствия, выданным в национальной системе технического регулирования России и 

Беларуси, то продукция должна проходить процедуры подтверждения соответствия по национальному 

законодательству и такие сертификаты соответствия должны быть переоформлены на сертификаты 

казахстанского образца. Продукция, не подпадающая под действие технических регламентов Таможенного 

союза и не включенная в Единый перечень, подлежит обязательной оценке (подтверждению) соответствия 

согласно национальному законодательству. Например, ввозится партия линолеума производства России. 

Продукция сопровождается сертификатом соответствия, выданным в системе ГОСТ Р, такой сертификат 

соответствия должен обязательно переоформляться на казахстанский сертификат[1]. 

Согласно закону в области технического регулирования одна из основных его целей в области 

обязательной регламентации и есть обеспечение безопасности продукции, а равно технологических процессов 

для жизни и здоровья человека и окружающей среды. В ноябре 2010 года было принято Соглашение о единых 

принципах и правилах технического регулирования в Казахстане, России и Беларуси, согласно которому 

технические регламенты Таможенного союза имеют прямое действие на общей для трех стран таможенной 

территории. 

Основные положения сертификации в рамках Таможенного союза: 
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- единая форма сертификатов соответствия и деклараций о соответствии; 
- единый перечень продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия; 
- Соглашение о взаимном признаний аккредитаций органов по сертификации и испытательных 

лабораторий; 

- единая форма документов, подтверждающая безопасность продукции (свидетельство о 

государственной регистрации); 

- единый перечень товаров, подлежащих санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) на 

таможенной границе и таможенной территории Таможенного союза. 

В рамках Таможенного союза утверждены и вступили в действие единые санитарно-эпидемиологические 

и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору. При 

обнаружении продукции, несоответствующей требованиям технических регламентов Таможенного союза или 

той, что подлежит подтверждению соответствия, или же находящейся в обращении без документа об оценке 

соответствия и маркировки единым знаком, уполномоченные органы каждой стороны обязаны предотвратить 

ее выпуск в обращение. Такой товар следует изымать в соответствии с законодательством стороны, а также 

информировать об этом партнеров по Таможенному Союзу. Технический регламент о безопасности пищевой 

продукции технически регулирует пищевую продукцию, процессы её изготовления, хранения, перевозки, 

пересылки, реализации и утилизации. Он не распространяется на пищевую продукцию, производимую 

гражданами в не промышленных масштабах: в личных подсобных хозяйствах, в домашних условиях или 

гражданами, занимающимися садоводством, животноводством и огородничеством. Технический регламент о 

безопасности пищевой продукции не распространяется и на процессы производства, хранения, 

транспортирования и утилизации пищевой продукции, которая предназначается только для личного 

потребления гражданами, и не предназначается для выпуска в обращение на таможенной территории 

Таможенного союза[3]. 

За несоблюдение законодательства в области технического регулирования Республики Казахстан и 

Соглашения об обращении продукции, подлежащей обязательной оценке (подтверждению) соответствия, на 

таможенной территории Таможенного союза, ратифицированного Законом Республики Казахстан от 20 мая 

2010 года № 276-IV, предусмотрена административная ответственность[1]. 

Таким образом, в настоящее время в рамках Таможенного союза трех стран разрабатываются и вводятся 

в действие новые технические регламенты. Согласно требованиям технического регламента, на ряд продукции 

должен оформляться сертификат, на другие виды продукции оформляется декларация о соответствии.  

Безусловно, преимуществом является отсутствие необходимости оформления отдельных документов 

поставки на территории стран Томоженного союза. Если же продукция не имеет подтверждения качества, то 

она автоматически  переходит в более низкую расценочную группу и теряет возможность развития. Да и задача 

формирования Таможенного союза состояла в том, чтобы предельно уменьшить обращение низкокачественной 

продукции. Если на продукцию внутреннего производства или импортную продукцию еще не принят 

Технический Регламент Таможенного союза, то при ее первичном поступлении на рынок контроль качества 

производится на основе нормативов стран-членов Таможенного союза. Но все же не следует забывать, что 

действие разрешительных документов, выданных на основе национальных стандартов, ограничивается 

территорией государства, которое выдало разрешительный документ. Наличие национального Сертификата 

соответствия или Сертификата соответствия/Декларации о соответствии ТР ТС является обязательным 

требованием при перевозе продукции через границу Казахстана или стран Таможенного союза, их следует 

получить до начала поставок продукции. Чтобы сделать это, производителю или импортеру продукции нужно 

обратиться в Орган по сертификации (подтверждению соответствия), аккредитованный в национальной 

сертификационной системе и включенный в единый список сертификационных центров Таможенного союза. 

Затем заявитель с помощью специалистов Органа по подтверждению соответствия выбирает схему 

сертификации, которая определяет состав требуемой для проведения сертификации документации. 

Лучшим гарантом качества и безопасности, подтверждающим соответствие продукции установленным 

требованиям, является сертификация, как эффективный инструмент, обеспечивающий защиту для поставки 

опасной продукции на рынок. 
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САРЫ МАЙ САПАСЫН АНЫҚТАУ 

 

Сарымай — қой, ешкі, сиыр сүтінен алынған қаймақты күбіде пісу арқылы алынатын тағам. 

Сарымайдың түсі сары әрі сүт тағамдарының ішіндегі ең майлылығы мол, құнарлысы. Сарымайды қазіргі 

уақытта сүтті қаймағынан айыру арқылы алады, оған Сарымай алатын сеператор машинасы қолданылады. 

Дәстүрлі қазақ асханасында дайындалатын Сарымайдың осы айтылған түрінен басқа өндірістік жолмен 

алынған басқа да түрлері болады. 

Сары майдың негізгі түрлерінің құрамында 81,5 – 82,5 % cүт майы және 16 пайыздан аспайтын су 

болады. 

Ақуыздар, көмірсулар мен минерал тұздарының аздаған бөлігі осы суда ериді. Сары майдың дәмділік 

сапасы мен құрылымы жоғары болғандықтан ол жақсы сіңеді (9 8, 5 % - кедейін). Сондай оның калориялылығы 

жоғары (1 кг-да 6,6—7,5 ккал) және құрамында А, Д дәрумендері бар, сол себепті сарымайдың тағам ретіндегі 

бағалылығы да арта түседі.  

Сары майдың бірнеше түрі шығарылады. Тұщы сары майды пастерленген, ашымаған кілегейлер, ал 

қышқыл дәмді сары майды қышқыл сүт бактериясын ашытықан, пастерленген кілегейлен әзірлейді. Тұщы және 

қышқыл дәмді сары майды тұздан да, тұзсызда дайындайды. Сары май тез бұзылатын азық. Сондықтан оны 

қараңғы жерде 10—120С температурада сақтаған жөн. Ал майды үй жағдайында тоңазытқышта сақтау керек. 

Вологда майын сақтау мерзімі 30 күн, ал шоколад майынікі — 10 күн. Тоңазытқыш болмаған жағдайда сары 

майды әйнек ыдысқа немесе қыш құмыраға салып, бірнеше күн сақтауға болады, ол үшін майдың бетіне таза 

суық су құйып, банкінің қақпағын жабады. Суды күніне 1—2 рет ауыстырыл отыру керек [1].  

Кәдімгі майға қарағанда сары майдың сату мерзімі біршама қысқа, ол сақтау жағдайына қарай 10—20 

күннен 90 күнге дейін өзгеріп отырады. Қолайсыз жағдайда сақталған май бұзылады — дәмі иістенеді, түсі 

өзге. Егер майды сол күйінде тағамға қосып жеуге жарамсыз болса, онда оны алдын ала қыздырып алып, 

аспаздық тағамдар әзірлеу үшін пайдалануға болады. 

Қазіргі кездегі республикамызда өндірілетін және шет елдерден әкелініп жатқан азық-түлік, шикізаттар 

мен тағамдық өнімдер адам өмірі үшін қауіпсіз, сапасы да сұраныс деңгейінде болуы тиіс. Өндірілетін 

тауардың және көрсетілетін қызмет сапасы тұтынушылардың сұраныс талабына сай болуы үшін, өндірістің 

сапа көрсеткішін және өнім мен қызмет сапасын сертификаттап, жоғары сапалы тауар шығаруға, бұл 

өнімдердің сапасы ішкі және халықаралық бәсекелістікке лайық қамтамасыз етеді. Кең тұтынатын азық-

түліктердің сапасын арттыру мақсатында сары майдың сапасын, яғни оның жалғандығын тексерілуі жүргізілді. 

Сиыр сары майы май (72 – 82%) мен плазмадан (16 – 25%) тұратын жоғары колориялы сүт өнімі. Тамаша 

дәм, жұпар иіс, ұшқыш май қышқылдарының мөлшері баланстанған, майда еритін витаминдер, қоректік 

заттардың жоғары дәрежеде сіңірілуі – майды орны толмайтын тағам етіп отыр. Сары май – таза табиғи түрінде 

тұтынуға ұсынылатын жалғыз май өнімі болып табылады. Бұл оның ерекше қасиеттерімен, пайдалығымен және 

биологиялық біртұтастығымен түсіндіріледі. Сары май тамақтың сіңірілуін арттырады, сондықтан азық-түлік 

өнімдерінің көбісімен бірге пайдалануға болады. Сары майдың тұздалған, тұздалмаған, әуезқойлар мен шаруа 

және қорытылған түрлері дайындалады [2]. 

Соңғы жылдары Қазақстанда сары май өндірісі мен ассортименті едәуір ұлғайды. Сары майдың 

нарығында, тұрақты сұранысқа ие болатын, оның жүздеген саны белгілі және көпшілігі белсенді 

жарнамалануда, сондықтан сүт өнімдерін өндірушілер майдың көлемін ұлғайту және майға жалғандық жасау 

мақсатында оны маргаринмен араластырып сатуды іске асырады. 

ҚР СТ1062-2002 стандарты бойынша сары майдың органолептикалық көрсеткіші 1-кестеде 

көрсетілгендей болуы қажет [3]. 

Қазіргі кезде сары майдың сапалы фальсификациясы кең таралған және оны жүзеге асыру келесі 

жолдары белгілі:  

- құрамында сүт майының үлесін төмендету; 
- рецептпен қарастырылмаған қосымша заттарды қосу; 
- химиялық бояғыш заттар мен хош иістендіргіштерді қосу; 
- рецептпен қарастырылған компоненттердің қосылмауы. 
-  
Кесте 1. ҚР СТ1062-2002 стандарты бойынша сары майдың органолептикалық көрсеткіші 

Көрсеткіштер Өнім сипаттамасы 

Дәмі және иісі Таза, бөтен дәмсіз және иіссіз. Пастерленген кілегейдің аздаған дәмі болуына болады. 

Құрамында майы арттырылған майлар үшін – жоғары температурада пастерленуге 

салынған кілегейдің жақсы білінетін дәмі мен хош иісі. Қышқыл сары май үшін – 

қышқылдау дәмі мен хош иісі бар. Тұзды май үшін – біркелкі тұзды дәм болуы керек. 

Толтырғышы бар майлар үшін – толтырғыштың байқалатын хош иісі мен дәмі. 
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Консистенциясы 

және сыртқы 

дәмі 

Құрамында майы арттырылған майлар үшін – біркелкі, созылмалы, тығыз. кесілген 

жерінің беті жылтыр, біркелкі. Тұзсыз, тұзды үшін – майдың біркелкі тығыз беті, 

кесілген кезде – аздаған жылтыры бар және құрғақ немесе жеке майда ылғал тамшылары 

бар. Толтырғышы бар майлар үшін – кесілген кезде көрінетін тамшыларсыз, тығыз 

біркелкі, созылмалы жылтыр. 

Түсі Ақтан ашық сарыға дейін, барлық салмағы бойынша біркелкі. Толтырғышы бар майлар 

үшін – майдың барлық салмағы бойынша енгізілген толтырғыштың түсімен негізделген. 

 

Сары майдың сапасын анықтау мақсатында сауда орталығынан келесі сиыр сары майлары өлшеп, сатып 

алынды: «Үй майы» (майлылығы 85%, бағасы 1500 тг.), «Надежда» (85%, бағасы 1400 тг.), «Крестьянское» 

(82%, 1200 тг.), «Көкшетау» (65%, 750 тг.). Осы аталған майлар сапалы әрі халыққа бағасы жағынан тиімді 

болғандықтан, оларға деген сұраныс жоғары болып келеді. Аталған сары майлардың майлылық шамалары 

сатылу бағасымен жазылып тұрд. Бұл сары майлардың орташа бағасы 750-1500тг аралығын құрайды. 

Зерттелетін сары майлардың жалғандылығын тексеру мақсатында, олардың құрамына келесі заттардың 

қосылуын тексердік:  

- сары майдың құрамының маргаринмен және басқа гидрленген майлармен алмастырылнғанын анықтау;  
- сары май құрамының тазалығын тексеру. 
Сонымен қатар, сары майлардың келесі физика-химиялық көрсеткіштері анықталып, сары май 

шикізатының пастеризациясына бақылау жасалды:  

- сары майдың ылғалдылығын (кесте-2); 

- сары майдың майлылығын (кесте-3); 

- йод калий крахмалды реакциясын жасадық, крахмал, ұн, картоп қосылғанын тексердік. 
Зерттелген сары майлардың ішінен құрамына маргарин қосылғаны «Көкшетау» майы оң нәтиже 

көрсетті. Сонымен қоса, барлық майлар йодкалий крахмалды реакциясында да оң нәтиже көрсетіп, біздің 

ойымызша, олардың сақтау мерзімі өтіп кеткенімен, сатылымнан алынып алған жоқ. 

Сары майдың ылғалдылығы оның маңызды сапа көрсеткіші болып табылады. 

ҚР МЕМСТ 3626-73 талаптары бойынша, олардың анықталған ылғалдылықтарының мәндері ішінен тек 

«Үй майы» ғана стандарт ылғалдылығына сай болып тұр. 

Өлшемдеп сатылып алынған сары майды сату кезінде ассортименттік фальсификация түрі кеңнен 

байқалады. Өз бетімен тұтынушы сиыр сары майдың түрлерін ажырата алмайды, сондықтан оларға тәтті 

тұздалмаған сары май түрінің орнына шаруа майын сатады. Қалған үш майларының бағасын салыстырсақ, 

базарда шаруа майының орташа бағасы 650 – 750 тг, ал таза тәтті тұздалмаған сары майының бағасы 750 – 1300 

тг құрайды. Сары майлардың ылғалдылығы 2-кестеде келтірілген. 

Сары майдың ылғалдылығын (В,%) келесі формула бойынша есептедік:  

 

B = m – (m1-m2) / m x 100%                         (1) 

 

Мұндағы: m  зерттеуге алынған сары майдың өлшендісі (г), жуықшамамен 5 г алынды; m1  

қыздырылғанға дейін сары майы бар ыдыстың массасы (г), m2  қыздырылғаннан кейін сары майы бар 

ыдыстың массасы (г).  

 

Кесте 2. Сары майлардың ылғалдылығын анықтау 

Майдың атауы Майдың өлшендісі (г) Тәжірибе нәтижелері Майдың ылғалдылығы (В,%) 

Үй майы mөлш = 5,0245 m1 = 18,0835 

m2 = 14,4848 

B = 29,2 

Крестьянское mөлш = 4,9789 m1 = 18,6068 

m2 = 14,8399 

B = 24,34 

Надежда mөлш = 5,0706 m1 = 18,8666 

m2 = 15,1636 

B = 27,00 

Көкшетау mөлш = 5,0786 m1 = 18,4335 

m2 = 14,6384 

B = 25,27 

 

Сары майдың майлылығы оның ылғалдылы арқылы анықталады. Майдың майлылығын келесі 

формуламен есептейді: 

 

X = 100 – (B + C )                       (2) 

 

мұндағы Х – майдың құрамындағы майдың проценттік үлесі, В – майдың ылғалдылығы, С – майдағы 

майсыз құрғақ заттың проценттік үлесі (тұздалған және тұздалмаған сары майдағы майсыз құрғақ заттың үлесі 

1% құрайды). 
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Майдың майлылығы бойынша оның түрі анықталады. 3-кестеде көрсетілгендей, майлылығы 85%-дан 

жоғары майлар таза сары май болып саналады, ал майлылығы 72 – 75% болатын майлар шаруа майларына 

жатады [4].  

 

Кесте 3. Сары майлардың майлылығы  

Майдың атауы мен бағасы Майлылығы Анықталған майдың түрі 

Үй майы (1500 тг) 83,0 Табиғи сары май 

Крестьянское (1200 тг) 74,69 Шаруа майы 

Надежда (1400 тг) 81,5 Шаруа майы 

Көкшетау (750 тг) 60,0 Шаруа майы 

 

Зерттеуге алынған майлардың ішінен тек «Үй» майы ғана сары май деп аталуға лайықты, қалған майлар 

біздің нәтижелеріміз бойынша шаруа май ларына жатады. 

Сары майды дайындауда тек сүт майы ғана қолданылады. Сүт майы ең қымбат шикі зат болып табылады, 

оны майлылығы жоғары кілегейден алады. Мысалы, 1 кг сары майын дайындау бүшін майлылығы жоғары (28 – 

30%) болатын 10 литр балғын кілегей қажет. Сондықтан нарықтағы таза сары майдың бағасы жоғары болады, 

Қарағандының сауда орталықтарында бұл баға 1200 – 1500 тг. құрайды. Майдың майлылығы төмендеген 

сайын, оның бағасы да сәйкес төмен болады. 

Қорыта келгенде, біз сары май деп сатып алған «Үй майы» және «Надежда» майларының бағалары 

олардың сапасына сай келеді. Сонымен, алданып қалмас үшін, сары майды сатып алар кезінде, тұтынушы оның 

сақтау мерзімі, нақты майлылығы және түрі туралы арнайы құжаттарды талап етуі қажет, ал бұл тұтынушының 

негізгі құқығы болып табылады. 
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ТАҒАМ ӨНІМДЕРІНІҢ ҚАУІПСІЗДІГІН БАҒАЛАУ 

 

Тағам өнімдерінің қауіпсіздігін бағалайтын технологияның негізгі бағыттары 1-суретте көрсетілген. 

Тағам өнімдерінде бір мезгілде бірнеше ластағыштардың болуы жалпы токсикалық әсер етуі мүмкін. 

Теориялық тұрғыдан алғанда улы әсердің төрт нұсқасы бар: 

1) әсерлерді суммирлеу; 

2) улы әсердің суммирленуі жоғары болғанда, жоғары суммирлеу немесе потенцирлеу; 

3) суммирлеуге қарағанда әсер аз болғанда, нигиляция; 

4) улы әсердің сипаттамасының өзгеруі. 

Көптеген жағдайларда, әсіресе, ластағыштардың аз мөлшері әсер еткенде, улы әсердің суммирленуін 

ғалымдар анықтаған. Бұл екі немесе бірнеше факторлардың аддитифті әсерін, әрқайсысын мүмкіндік 

жіберілетін дәреже бөліктеріне дейін анықтауға мүмкіндік береді. Мысалы, егер ауада фтор концентрациясы 

0,001 мг/м
3 
( МЖД=0,005), бензол-0,16 мг/м

3 
(МЖД=0,8) құраса, ал суммада олардың концентрациясы 1 МЖД-

ден аз ( фтор-1/5 МЖД, бензол-1/5 МЖД), яғни осы химиялық заттардың суммарлық әсері осындай 

концентрацияда зиянсыз. 

Түрлі ластағыштардың әсерін кешенді есептеу кезінде суммирлеу принципін жиі қолданады. Мысалы, 

егер зат адам организміне атмосфералық ауа, су және тағаммен түсетін болса, онда есептеуді формула бойынша 

жүргізеді:  

 

Сатм / МЖД атм+Ссу / МЖДсу+С тағам / МЖД тағам < 1,              (1) 

 

мұндағы, Сатм , Ссу , С тағам - осы заттың атмосферадағы, судағы, тағам өнімдеріндегі концентрациясы; 

МЖД – атмосферадағы, судағы, тағам өнімдеріндегі ксенобиотиктердің МЖД. Тағам өнімдерінің 

микробиологиялық радиациялық тұрғыдан қауіпсіздігі, сонымен қатар құрамында химиялық ластағыштардың 

болуы гигиеналық нормативтермен, яғни санитарлық-эпидемиологиялық ережелер мен нормативтерде 

бекітілген СанНмЕ 23.21078-01 бойынша анықталады. Аталмыш құжатта, міндетті түрде анықталатын 

ластағыштардың тізімі, олардың мүмкіндік жіберілетін дәрежесі және тағам өнімдерінде ластағыш заттардың 

қалдық мөлшерін талдау әдістері ұсынылған.  
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1-сурет. Тағам өнімдерінің қауіпсіздігін бағалау технологиясы 

 

Тағам өнімдерінің әр түрлі жағдайларда, яғни өндіру, сақтау және сату кезеңдерінде ластануы мүмкін. 

Ластанудың екі негізгі жолы бар: антропогендік және табиғи. 

Тағам өнімдерінің антропогендік жолмен ластануы, біріншіден, күнделікті шаруашылықта адам 

химиялық қосылыстарды пайдалану нәтижесінен болады. Жалпы қоршаған ортаның металлургиялық, мұнай-

химиялық, целлюлозды-қағазды және тағы басқа өндірістік салалардың жұмысы нәтижесінде, сонымен қатар 

өсімдік шаруашылығында тыңайтқыштарды, пестицидтерді, гербицидтерді, ал мал шаруашылығында 

гормондарды, антибиотиктерді және ветеринарлық препараттарды қолданғандықтан ластанады, сол себептен 

аталған заттар тағам өнімдерінің құрамына жиналады. 

Тағам өнімдерінің табиғи ластану жолы дегеніміз - бактериялардың өсуі және зең саңырауқұлақтарымен 

зақымдану, бұл өз кезегінде әр түрлі токсиндердің пайда болуына, сонымен қатар ластанған азықтарды 

пайдаланғандықтан, мал ұлпасында түрлі бөгде заттардың жиналуына әкеледі.  

Ластағыштардың көп бөлігі антропогендік текті екенін ескере отырып, тағам өнімдерінің ластануын 

немесе ластану деңгейін төмендету үшін шаралар өткізіп отыру керек. Мұндай шараларға минералдық 

тыңайтқыштарды, пестицидтерді қолдану тәртібі, өндірістік орындардың сарқынды суларын залалсыздандыру, 

өнімдерді технологиялық өңдеу және сақтауды жетілдіру жатады. 

Соңғы уақытта, зиянды экологиялық фактор түсінігіне жоғарғы энергия өнімдерінің жануарларға, 

өсімдіктерге әсерін жатқызады. Бұл тұрғыдан алғанда, АЭС және басқа да атом энергия 

тасымалдағыштарындағы апат жағдайларында туындайтын иондаушы сәулелер ең қауіпті болып табылады. 

Мал өнімдерінің радиоактивтік заттармен тікелей малдарға табиғи көздердің (құрғақ және ылғалды 

атмосферлік жауын-шашын), иондаушы сәулелердің (біріншілік және екіншілік космостық сәулелену) немесе 

радиоактивтік заттардың абиотика (топырақ, су), немесе биотика (флора, фауна) биосфера құрамында болуы 

нәтижесінде ластанады. Соңғы жағдайда радиоактивтік заттар тізбек бойынша беріледі: топырақ (су) → өсімдік 

→ мал → мал өнімдері → адам. Бұл радиоактивтік заттардың иондаушы сәулелері әр түрлі. Кейбір аудандарда 

(негізінен жер бетіне радиоактивтік кеннің шығуына байланысты) радиактивті сәулелену мөлшері орташа 

әлемдік фоннан 100-500 есе көп болуы мүмкін. 

Ядролық энергия кең қолданғандықтан, қоршаған ортаға радиоактивтік заттардың түсуі артты. Мал 

организмін және мал өнімдерінің ластағыштары иондаушы сәулелердің жасанды көздері болуы мүмкін: 

ядролық және термоядролық жарылыстар, термоядролық процестердің реактивтерінің, атом өндірісінің, ауыл 

шаруашылығында және басқа да  орындарда қолданылатын радиоактивтік изотоптардың қалдықтары. 

Биологиялық нысандарға радиоактивтік заттардың қауіптілері стронций-90 және цезий-137 болып 

табылады.  

Етте, сүтте және басқа да мал өнімдерінде бөгде заттар емдік-профилактикалық және әр түрлі 

препараттармен өңдегенде, құрамында консерванттар, антитотықтырғыштар, биологиялық қызметін және 

үрдістерін реттейтін, өнімділікті жоғарылататын азықтармен, сонымен қатар фунгицидтермен, акарицидтермен, 

гербицидтермен және басқа да заттармен өңделген азықтармен мал азықтанғанда пайда болады.  

Құрамында гендік модифицирленген организмдер (ГМО) бар өнімдер аса қауіпті болып табылады [2]. 

Жағымсыз әсерлердің себебі болып, рекомбинатты дезоксирибонуклеин қышқылы (ДНҚ) және оның негізінде 

өнімнің түріне тән емес жаңа белоктардың экспрессиясы. Әсіресе, жаңа белоктар аллергендік қасиетті және 

гендік модифицирленген көздерді (ГМК) өздігінен шығаратын немесе индуцирлейтін қабілеті бар. 

Мал өнімдерінің техногендік ластануы, әсіресе, өндірістік орындар, тас жолдары аймақтарындағы 

топырақта, суда, ауада, өсімдіктерде түрлі өндірістік қалдықтардың жиналуымен байланысты. 

Металлургиялық зауыттардың қалдықтары, отынды жағу нәтижесінде атмосфераны, суды, топырақты 

ауыр металл тұздарымен ластап, кейін мал және адам организміне түседі. Ауыр металл тұздары биосферада әр 

түрлі мөлшерде таралады. Ауыр металл тұздарымен ластанудың жиіленуі адам өміріне қауіп төндіреді.  

Тағам өнімдерінде жиі кездесетіні қорғасын, ол күшті байқалатын кумулятивтік және токсикологиялық 

қасиетке ие. Қоршаған ортада қорғасын мөлшерінің жоғары болуы ең бастысы ауаның, топырақтың және судың 
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техногендік ластануымен байланысты. Ластаушы көздері көмірмен, сұйық отынмен, антидетонатор-

тетраэтилқорғасыны бар отынмен жұмыс істейтін энергетикалық қондырғылар болып табылады. 

Өндірістік қалалар мен аудандарда қорғасынмен ластану жоғары деңгейде. Металлургиялық 

зауыттардың, химиялық өндірістердің қалдықтары, автокөліктердің газдары топыраққа түсе отырып, тас 

жолдарының аймағындағы өсімдіктердің құрамында қорғасын мөлшерін он есеге дейін арттырады. Осы 

аймақтардың шөбін немесе пішенімен азықтанғанда мал организмінде қорғасынның жиналуына әкеледі. 

Организмнен қорғасынның бір бөлігі сүтпен шыққан жағдайда сүтті тағамға  қолдану қауіпті болады, ал қалған 

бөлігі мүшелер мен ұлпаларға жиналады. Көп мөлшерде түскенде жіті улануға, ал аз мөлшерде, бірақ 

күнделікті түссе созылмалы улануға (адамға күнделікті 2 мг-нан түсіп отырғанда улану бірнеше аптадан кейін 

байқалады) әкеліп нәтижесінде миды зақымдап ісік пайда болады. 

Биосфераның қауіпті ғаламдық ластағыштарына сынап қосылыстары жатады. Химиялық зауыттардың 

(негізінен гидроксид натриді, ацетальдегидті өндіретін өндірістерде) қалдықтарында, қағаз және целлюлозды 

өндіргенде көп мөлшерде болады. Тас көмірді жағу өнімдерінің құрамында өте көп, нәтижесінде атмосфераға 

жыл сайын шамамен 3000 т сынап түседі. Сынап қосылыстары өсімдік тұқымдарын улау үшін қолданылатын 

пестицидтердің, кейбір дәрілік препараттар (каломель, сулема, сынап майлары) құрамында болады. 

Сынап қосылыстары топырақта улылығы төмен сынап сульфиді түрінде болады немесе оған өте улы 

сынап органикалық қосылыстары өсімдік шаруашылығында фунгицид ретінде қолданылатын (гранозан, 

агрозан, агронал, меркургексан, меркурбензол және т.б.) препараттармен уландырылған тұқымдармен енеді. 

Табиғатта сынап қосылыстарының берілу тізбегі бар: өндірістік қалдықтар, алқаптардың шайындысы → 

су қоймасы → зоопланктон, рак тәрізділер, теңіз жануарлары (азықтық балық ұны, азықтық теңіз жануарлары 

ұны,) → үй малдары → адам. Малдарды балықпен, балық ұнымен, басқа да құрамында сынабы бар, мысалы 

сынап пестицидімен өңделген (гранозан, меркургексан және т.б.) астықпен азықтандырғанда ұзақ мерзім бойы 

сүтпен бөлінеді (60 күн), сонымен қатар тағамға қолданылатын мүшелер мен ұлпаларда көп мөлшерде 

жиналады. Сынап органикалық қосылыстары-төзімділігі мықты, организмде өте баяу ыдырап, шығады. Адам 

организмінде өте қауіпті концентрацияларда жиналады және жартылай ыдырау мерзімі 70 күн. Аса қауіптілері 

улылығы жоғары метилсынап және алкильды қосылыстар болып табылады (орталық жүйке жүйесіне, бүйрек 

эпителиіне, бауырға әсері бар), эмбриотоксикалық (өлі туылу) және мутагенді (эмбрионалдық кемістік) әсер 

етеді. 

Мырыш әр түрлі биокатализаторлар құрамына кіреді. Ол өсімдіктермен және малдармен сіңіріледі, 

көбею мүшелерінде шоғырланады, белоктық, көмірсу және майлы зат алмасу биохимиялық үрдістеріне 

қатысады. Сондай-ақ, мырыш технологиялық және тұрмыстық қалдықтармен қоршаған ортаға түсетін металдар 

құрамында да болады. Екінші дүние жүзілік соғыс алдында мырыш өндірісінің суммарлық массасы артты. 

ТМД-ның гумусты топырағында мырыштың мөлшері шамамен 20-дан 80 мкг/г. Мырыштың жоғары 

мөлшерлері синергиялық әсермен сипатталады, яғни басқа ластағыштардың әсерін күшейтеді. Мырышпен 

ластануға байланысты аурулар аз зерттелген, бірақ кейбір әдебиеттерде мырыштың тыныс алу мүшелерін, 

бауырды және бүйректі зақымдайды деген мәліметтер бар [3]. 

Күшала қосылыстары (күшала ангидриді, арсениты, арсенаты) өте қауіпті және улы, жоғары деңгейде 

жиналатын қасиетке ие. Көп мөлшерде әрі таза түрінде күшала улы болып келеді. Қоңыр көмірді жағатын 

металлургиялық зауыттар, түрлі-түсті металлдар өндірістерінің аумағы, қоршаған ортаның күшаламен 

техногендік ластануының негізгі қаупін тудырады. Осы аумақта күшала ангидридінің және басқа 

қосылыстарының жоғары мөлшері ауада шоғырланып, суда, топырақта, өсімдіктерге жиналады, сонан соң 

алдымен ластанған азықпен сумен малдардың мүшелері мен ағзаларына, кейін еті мен сүтіне таралады. 

Мал өнімдерінің күшаламен ластанудың екінші көзі емдік күшала препараттары (осарсол, новарсенол, 

миарсенол, атоксил, аминорсен және т.б.), акарицидтер (натрий, кальций арсениті және т.б.), антгельминтиктер 

(қалайы, марганец, калий арсенаты) болып табылады. Аталмыш заттарды мал шаруашылығында ұзақ мерзімде 

әрі жоғары мөлшерде қолдану мал етіне, сүтіне, ал қышымаға қарсы өңдегенде жүніне жиналуына әкеледі. 

Адам күн сайын тамақпен максималды жіберілетін мөлшерге жақын шамамен 1,2-2,0 мг күшала қабылдайды. 

Құрамында жоғары мөлшерде күшаласы бар өнімдерді пайдаланғанда улану және басқа да жағымсыз әсерлер 

тудырады. Күшала қосылыстары жоғары деңгейде шоғырланатын қасиеті бар, сондықтан көп мөлшерде 

тамақпен түскенде жіті немесе созылмалы улануды тудырып, ісіктердің пайда болуына әкеледі. Қойларды 

қышымаға қарсы күшала препараттарымен өңдегеннен кейін құрамында күшаласы бар жүннен дайындалған 

киімді пайдалану нәтижесінде, адам терісінің ісіктерінің массалық жағдайы белгілі болған. Күшаламен 

индуцирленген карцинома ең алдымен теріде, сонымен қатар өкпеде және бауырда  пайда болады [4].  

Кадмий қосылыстары қоршаған ортада кең тараған. Ең көп мөлшерде олар топырақта кездеседі 

(шамамен 0,1 мг/т). Минералдық тыңайтқыштарда (әсіресе құрамында фосфоры бар) және кейбір 

фунгицидтерде (4,5%-ға дейін) кадмий жоғары мөлшерде кездеседі. Ластаушы көзі кадмий қосылыстарымен 

боялған арматура, көлік дайындауға, ауыл шаруашылығында қолданатын құралдар және тағам өндірісінде  

қолданатын пластмассалар болып табылады. Кадмийдің улылығы күшті болғандықтан, бұл металл бақылауға 

алынған ластағыштарға жатады. Кадмийдің эмбриотроптық және канцерогендік әсері жөнінен мәліметтер бар. 

Сүйек ұлпаларының түзілуіне қажетті энзималық жүйеде кадмийдің мырышты алмастыратын қабілеті бар, ал 

ол өз кезегінде ауыр өтетін ауруларды тудырады. Кадмий жоғары деңгейде биологиялық шоғырлануға ие ( 

биологиялық өмірінің кезеңі 19-40 жас), осыған байланысты төмен мөлшердің өзінде адамдарға жағымсыз әсер 

етіп, қауіп төндіреді. 
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Ет өнімдерін талдау нәтижесінде улы элементтер және қосылыстары сынаманың 1-5%-да анықталған, 

мөлшері бойынша қауіпсіз тамақтануға қолайсыздық төндіреді. Тамақ құрамында стимуляторлар мен 

химиялық улы заттардың қалдық мөлшерін бақылау ғаламдық маңызды әрі өзекті  мәселеге айналды, дамыған 

елдердің заңнамасында тағам шикізатында аталған заттар қатаң бақылауға алынған, қадағаланатын 

көрсеткіштердің тізімі кеңейтілген, сонымен қатар осы препараттардың мүмкіндік жіберілетін деңгейін 

азайтқан.  

Тамақтану өнімдерінде адам денсаулығына зиянды заттардың болуы қатаң қадағаланады, азық-түлік 

шикізаттармен тағамдық өнімдердің қауіпсіздігіне және сапасына қойылатын гигиеналық талаптарда бекітілген 

мүмкіндік жіберілетін деңгейінен аспау қажет (СанПиН 2.3.2.560-96).  

Өсімдік өнімдерінде келесі микотоксиндердің құрамын бақылау қажет: В1 афлотоксин, 

дезоксиниваленол, зеараленол, патулин, ал сүтте және сүт өнімдерінде  М1 афлотоксин[5].  

Экологиялық тұрғыдан таза өнім алу үшін маңызды шарттардың бірі экологиялық таза шикізаттарды 

қолдану болып табылады. Экологиялық таза шикізат түсінігіне қоршаған ортадан зиянды және керексіз 

заттардың өсімдік және мал шикізаттарына түспейтін жағдайда өндірілген өнім жатады. 

Бүкіләлемдік денсаулық сақтау ұйымы микроорганизмдермен ластануына және улану жиілігіне 

байланысты тағамдық өнімдерді 6 категорияға бөліп, тізім шығарған: 

1 Категория – тағамдық өнімдер немесе олардың компоненттері, тағамдық уланулардың тікелей көзі, 

мысалы, табиғи сүт және құрғақ сүт өнімдері, ұннан жасалған кондитерлік бұйымдар кілегейлі кремы бар. 

2 Категория - тағамдық өнімдер немесе олардың компоненттері, адамның тағамдық улануының көзі, 

мысалы, астық өнімдері, меланж, бал, шоколад. 

3 Категория - тағамдық өнімдер немесе олардың компоненттері, егер өндіру барысында санитарлық 

талаптар орындалмаса, тағамдық уланудың себебі болады, мысалы, ұннан жасалған кондитерлік бұйымдардың 

ұнтағы.  

4 Категория - тағамдық өнімдер немесе олардың компоненттері, уланулардың кейбір жағдайларында 

ғана себепкер болады, мысалы, мұздатылған жемістері бар бұйымдар. 

5 Категория - тағамдық өнімдер немесе олардың компоненттері, қауіпсіздігін қамтамасыз ететін 

термикалық өңдеуден өткен, мысалы, галеттер, крекерлер, печенье, мұз кәмпит. 

6 Категория - тағамдық қоспалар, негізгі өнімді ластайтындар, мысалы, бояғыштар, хош иісті заттар, 

желатин, агар-агар, ферменттер[6]. 

Тағамдық өнімдерді қолдануына байланысты аурулардың қоздырғыштары әр түрлі. Тағам өнімдерінде 

кейбір микроорганизмдердің немесе олардың өсуі нәтижесінде  пайда болатын метоболотиттердің болуы, 

адамда түрлі аурулар тудырады, оларды екі түрге бөледі: тағамдық уланулар және тағамдық инфекциялар.  
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ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЙ АНАЛИЗ ПРИ ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 

 

Проблема качества и безопасности пищевых продуктов в настоящее время актуальна во всем мире. В 

пищевые продукты из окружающей среды или в процессе технологического производства часто попадают 

вещества, обладающие канцерогенными, мутагенными, тератогенными, аллергенными и другими токсическими 

свойствами вещества. В связи с этим контроль качества и безопасности пищевых продуктов, а также сырье 

требует тщательного изучения. В статье рассмотрен наиболее эффективный, а именно люминесцентный метод 

для идентификации и анализа пищевых продуктов [1]. 

Люминесцентный анализ – это химический анализ вещества по характеру его люминесценции. 

Количественный люминесцентный анализ производят по интенсивности линий в спектре люминесценции, 

качественный - по виду ее спектра. 

Люминесценция - это свойство вещества излучать свет под воздействием возбуждающих факторов, как 

правило, без повышения температуры. 

Различают три типа свечения: самостоятельное, вынужденное и рекомбинационное. Самостоятельное 

свечение возникает вследствие образования избыточной энергии в самом веществе, вынужденное - при 

внешнем энергетическом воздействии на вещество, рекомбинационное - вследствие преобразования и передачи 

энергии внутри вещества от одной частицы к другой. 
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По продолжительности люминесценцию подразделяют на флюоресценцию и фосфоресценцию. 

Флюоресценция - мгновенное свечение, возникающее в момент возбуждения светящегося объекта. 

Фосфоресценция - длительное свечение, когда объект аккумулирует световую энергию и расходует ее в течение 

длительного времени. 

Для возбуждения люминесценции используют ультрафиолетовые лучи. При этом происходит 

поглощение коротковолнового ультрафиолетового излучения исследуемым веществом с последующим 

испусканием лучей с большей длиной волны (свечение исследуемого объекта). 

Люминесцентные методы подразделяют на две группы: 

1) основанные на наблюдении собственной люминесценции анализируемого вещества (сортовой анализ); 

2) основанные на наблюдении возникновения или гашения люминесценции в результате взаимодействия 

анализируемого вещества с реактивами (химический флуоресцентный анализ). 

 Между обеими группами анализа - сортовым и химическим - нет резкой границы, так как химический 

флуоресцентный анализ при использовании его как экспресс-метода в значительной мере переходит в сортовой 

и наоборот. 

При исследовании пищевых продуктов можно было предложить использовать люминесцентный метод  

для установления порчи и фальсификации продуктов. 

Люминесцентный метод исследования, отличающийся высокой чувствительностью и быстротой, находят 

все более широкое применение в практике пищевых продуктов. 

Чувствительность люминесцентных методов исключительно велика. Они позволяют обнаружить 

стомиллиардные доли грамма люминесцирующего вещества, что во много раз превосходит чувствительность 

химического и абсорбционного методов. Кроме того, люминесцентный анализ полностью отвечает 

требованиям экспресс-метода. 

Для анализа пищевых продуктов основное назначение имеет флуоресценция. 

Люминесцентный анализ позволяют определить начальную степень порчи продуктов питания. С его 

помощью нетрудно сделать заключение о качестве продуктов и, следовательно, предупредить возникновение 

пищевых отравлений. 

В настоящее время, при возросшем импорте продовольствия и увеличения количества мелких 

отечественных производителей сельхозпродукции, эти простые и достаточно точные методы приобретают 

особую актуальность [2]. 

Люминесцентный анализ позволяет установить природу и состав исследуемого продукта. Этот метод 

основан на способности многих веществ после облучения их ультрафиолетовыми лучами испускать в темноте 

видимый свет различных оттенков. Белки, жиры и углеводы дают люминесцентное свечение определенных 

оттенков, которое меняется при изменении их состава. Так, свежая рыба при облучении дает голубой свет, если 

же она начала портиться, то свет становится фиолетовым. По интенсивности люминесценции определяют 

порчу мяса, рыбы и овощей, наличие пестицидов и канцерогенных веществ в продуктах. 

Люминесцентным методом можно обнаружить примесь маргарина в животных жирах, примесь плодово-

ягодных вин в виноградных винах. Его используют для выяснения характера заболеваний плодов и овощей, а 

также для идентификации пищевых продуктов. 

Идентификация – это отождествление, установление совпадения чего-либо с чем-либо. Применительно к 

товару под идентификацией следует понимать установление соответствия наименования товара, указанного на 

маркировке или в сопроводительных документах, предъявляемым к нему требованиям. Проведение 

качественной идентификации – очень сложный, емкий, длительный и часто дорогостоящий процесс. 

Идентификация является инструментом для определения фальсификации.  

Фальсификация – подделка, подмена в процессе изготовления продукции определенного качества 

другой, менее ценной, не соответствующей своему названию, и реализация её в корыстных целях. 

Для измерения спектра флуоресценции служат специальные приборы- спектрофлуориметры. 

В некоторых случаях спектры могут быть получены с помощью приставок к спектрометрам для 

абсорбционного анализа. 

Люминесценция в основном используется для анализа качества продуктов животного и растительного 

происхождения (степень порчи) 

На рисунке 1 представлена оптическая схема спектрофлуориметров RF-500 и RF -510 фирмы «Шимадзу» 

(Япония). Излучение ксеноновой лампы разделяется до падения на образец на два потока: первый падает на 

фотоприемник, сигнал которого служит для поддержания интенсивности лампы, постоянной на каждой данной 

длине волны; второй на стандартной люминесцентный излучатель (родамин) и на фотоприемник [3]. 
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Рисунок 1. Оптическая схема спектрофлуориметров RF-500 и RF -510 фирмы «Шимадзу» 

 

В качестве приемников флуоресцентного излучения применяют, как правило ФЭУ. При выборе ФЭУ  

прежде всего учитывают спектральную чувствительность его фотокатода, т.е. отношение силы фототока, т.е. 

отношение силы фототока к мощности монохроматического излучения, падающего на фотокатод. 

Спектральную чувствительность измеряют при соединении с анодом всех промежуточных электродов и 

рассчитывают по формуле: 

 
 

где Iфө сила фототока,А; 

Ik – сила тока в цепи фотокатода под действием излучения мощностью Fλ, А; 
Iτ – сила тока (темнового) в цепи фотокатода при отсутствии излучения мощностью Fλ, А; 

Fλ –мощность излучения в выделенном спектральном интервале, Вт 

 

в приборы, предназначенные для узкого применения входят, как правило, первичные светофильтры, 

выделяющие из спектра возбуждения одну-две линии, и несколько цветных стекол, используемых в качестве 

вторичного светофильтра. 

Эти приборы в результате несложной перестройки можно использовать для измерения объектов в 

широком диапазоне. 

Рассмотрим применение люминесцентого анализа при исследовании качества некоторых пищевых 

продуктов. 

Анализ молока, молочных продуктов и яиц. Люминесцентный метод может быть успешно 

использован при экспертизе молока и молочных продуктов. Применяя метод, определяют наличие примесей в 

молоке (сода, вода), бактериальную обсемененность молока и молочных продуктов, жир и белок. 

Определение примеси воды к молоку. Пробу молока - 10 мл - наливают, например, в чашку Петри из 

нелюминесцирующего стекла и помещают в осветительную камеру. Свежее коровье и козье молоко 

люминесцирует интенсивным желтым цветом, иногда с коричневым оттенком. Изменение кислотности молока 

приводит к ослаблению люминесценции. Натуральное свежее молоко люминесцирует желтым цветом в 

отличие от кипяченого, люминесцирующего светло-желтым цветом. Молоко с 15%-ным добавлением воды 

имеет такой же оттенок свечения, что и кипяченое, то есть светло-желтый. Таким образом, по оттенку 

люминесценции при сравнении с образцом (натуральное молоко) определяют примесь воды к молоку. 

Определение соды в молоке. Примесь соды к молоку изменяет цвет люминесценции. Обычный для 

цельного молока желтый цвет люминесценции становится светлым, причем ослабление интенсивности цвета 

зависит от количества прибавленной соды. 

Исследование творога. У творога, приготовленного в нормальных условиях, люминесценция  

желтоватая, у творога, приготовленного из снятого молока в жестяной посуде, - сине-фиолетовое мерцание. 

При бактериальном загрязнении видны светящиеся точки и разноцветные пятна. 

Исследование сыра. Люминесцентный метод пригоден для контроля за созреванием сыров. Несозревший 

сыр люминесцирует матово-желтым цветом. По мере созревания сыра свечение приобретает синеватый 

оттенок, у созревших сыров он становится почти фиолетовым. Плесневые грибки в сыре легко определить по 

яркой люминесценции, которая может иметь различные цвета и характерную конфигурацию [4]. 

Таким образом, люминесцентный метод анализа, так же как и фотометрический метод, относятся к 

группе оптических методов анализа, и потому они имеют много общего. Однако по сравнению с фотометрией 

люминесцентный метод имеет существенные преимущества. Прежде всего, чувствительность 

люминесцентного метода гораздо выше чувствительности фотометрического метода. Это связано с тем, что в 

люминесцентном методе определяют абсолютную величину светового потока, испускаемого возбужденной 

молекулой, и, таким образом, отношение полезного сигнала к шуму очень велико. В противоположность 

фотометрическому методу (где измеряется величина отношения двух световых потоков) в люминесцентном 

методе величина фототока, пропорциональная свету люминесценции, может быть многократно усилена 

электронным усилителем. Последнее обстоятельство позволяет определять количества вещества, на один-два 

порядка меньшие, чем в фотометрическом методе анализа. 
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Второе преимущество заключается в относительно высокой селективности люминесцентного метода 

анализа, поскольку сравнительно небольшое число веществ способно люминесцировать. 
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ВЛИЯНИЕ МАГНИТНОГО ПОЛЯ ЗЕМЛИ НА ЧЕЛОВЕКА 

 

Земля это огромный постоянный магнит 

Необходимое условие поддержания магнитного поля - вращение Земли и обладание насыщенной 

железом жидкой массы, сосредоточенной в ее центре. Как и в поле линейного магнита, основной геомагнитный 

поток направлен от центра Земли в Южном полушарии и к центру - в Северном. 

Источник магнитного поля спрятан в центре Земли. Наша планета, подобно другим телам Солнечной 

системы, создает свое магнитное поле с помощью внутреннего генератора, принцип работы которого такой же, 

как и обычного электрического, преобразующего кинетическую энергию своих движущихся частиц в 

электромагнитное поле. В электрогенераторе движение происходит в витках катушки, а внутри планеты или 

звезды - в проводящей жидкой субстанции. Огромная масса расплавленного железа объемом в 5 раз больше 

Луны циркулирует в сердцевине Земли, образуя так называемое – геоденамо. 

Магнитные силовые линии, созданные на компьютерной модели геодинамо, показывают, насколько 

структура магнитного поля Земли проще за ее пределами, чем внутри ядра (спутанные трубочки в центре). На 

поверхности Земли большая часть линий магнитного поля выходит изнутри (длинные желтые трубочки) у 

Южного полюса и входит внутрь (длинные голубые трубочки) около Северного.  

Магнитные полюса Земли время от времени меняются местами. Последние исследования вихревых 

перемещений расплавленных масс внутри Земли позволяют понять, как происходит переполяризация. 

Исследователи геологического прошлого нашей планеты свидетельствуют, что магнитное поле Земли 

время от времени меняло полярность За последние 150 млн. лет переполяризация происходила сотни раз, о чем 

свидетельствуют минералы, намагниченные полем Земли во время разогрева горных пород. Затем породы 

остыли, а минералы сохранили прежнюю магнитную ориентацию. 

Магнитные бури против ГМП 

Геомагнитная буря— возмущение геомагнитного поле, длительностью от нескольких часов до 

нескольких суток. 

Следует отметить, что во время магнитной бури возмущения магнитного поля на поверхности Земли 

имеют величину менее или порядка 1 % от величины стационарного геомагнитного поля. 

Частота появления умеренных и сильных бурь на Земле имеет чёткую корреляцию с 11-летним циклом 

солнечной активности: при средней частоте около 30 бурь в год их число может составлять 1-2 бури в год 

вблизи солнечного минимума и достигать 50 бурь в год вблизи солнечного максимума. Это означает, что в 

годы солнечного максимума человечество до 50 % времени года живёт в условиях умеренных и сильных бурь, 

а за свою 75-летнюю жизнь среднестатистический человек проживает в условиях умеренных и сильных бурь в 

общей сложности 2250 бурь или около 15 лет. Распределение геомагнитных бурь по их интенсивности имеет в 

области высоких интенсивностей быстро спадающий характер, и поэтому экстремально сильных магнитных 

бурь за историю их измерения было сравнительно мало. 

Защитные свойства магнитного поля Земли 

Последние наблюдения, проведенные с орбитального космического аппарата, показали, что внешний 

слой земной атмосферы действует, подобно тепловому экрану, поглощая энергию космических штормов и 

снижая их способность нагревать нижние слои атмосферы. Платой за работу этого щита является создание 

вокруг нашей планеты облака ионизированного газа, нагретого до миллиарда градусов. Это открытие 

подтверждает факт, что магнитосфера Земли активно участвует в космических возмущениях. Эти изображения 

получены на основе компьютерного моделирования, иллюстрирующего действие экрана, защищающего Землю 

во время космических бурь. Солнечный ветер (желто-зеленый) взаимодействует с магнитным полем Земли. 

Когда его частицы пролетают мимо магнитного поля Земли, оно генерирует огромный электрический ток, 

который нагревает внешние слои ионосферы, и заставляет их испускать в пространство ионы кислорода. 

Изгнанные частицы (зеленые потоки) получают огромные скорости, когда они покидают атмосферу и 

становятся пленниками магнитного поля Земли, образуя вокруг нее облако ионизованного газа (красная область 
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сверху). Высокоскоростной поток этих частиц вокруг Земли показан областью голубого цвета в форме бублика. 

Красные огненные кольца - «полярное сияние». 

Воздействие магнитного поля 

 

 Нервную систему 

 Эндокринную систему 

 Органы чувств 

 Сердечно-сосудистую систему 

 Кровь 

 Мышечную систему 

 Пищеварительную систему 

 Выделительную систему 

 Дыхательную систему 

 Костную систему 
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ВЛИЯНИЕ МАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ НА ЖИВЫЕ ОРГАНИЗМЫ 
 

Выявить свойства магнитных полей и проанализировать влияние на живые организмы.  

Магнитное поле - составная часть, "электромагнитного поля", что является отдельным видом материи. 

Особенность магнитного поля проявляется в его механическом действии только на движущиеся электрические 

заряды или на тела, которые имеют магнитный момент, независимо от того, движутся они или нет. 

Источниками магнитного поля являются движущиеся электрические заряды, например, ток в проводниках. 

Магнитное поле связано с электрическим полем. Эта связь проявляется в том, что при изменении одного из них 

возникает второй. Магнитное поле, которые существуют вокруг магничених тел, в том числе и магнитов, 

причиной движением электрических частиц, из которых состоят тела (электронов, нуклонов). Основными 

характеристиками магнитного поля вектор напряженности Н в заданной точке поля (в вакууме) и вектор 

магнитной индукции В (при наличии среды). Эти величины являются силовыми характеристиками деяния 

магнитного поля на определенные магнитики или на контуры с электрическим током. Напряженность 

магнитного поля вычисляют в эрстедах (в СГСМ системные единицы) и в ("ампер на метр") в МКСА системе 

единиц). Направление вектора Н магнитного поля, создаваемого электрическим током в проводнике или 

контуре, можно определить по правилу винта. Для наглядной характеристики магнитного поля введено понятие 

о линии напряженности магнитного поля или линии магнитной индукции, являются кривыми линиями, 

касательные к которым в каждой точке совпадают соответственно с направлениями векторов Н или В. сами 

величины этих векторов выражают плотностью линий напряженности или индукции, то есть количеством 

соответствующих линий, пересекающих перпендикулярную к ним плоскость в 1 см2 или в 1 м2. Основным 

законом магнитных явлений считают Био-Савара закон. 

В истории человечества было время, когда магнит называли "камнем любви", "камнем мудрости". 

Рассказывают, что в средневековье магнит охранял жилья горожан от воров, Кусок магнита клали у дверей, и 

тогда металлические вещи, которые держал вор, крепко прикипали к этому металлу. Воры пугался и убегал. 

Впоследствии магнит был передан на пользование ученым. Он имел такую громкую славу, что даже 

знаменитый Ньютон носил в своем перстни, вместо драгоценного камня кусочек очень сильного магнита. 

С середины прошлого века высказывались гипотезы о влиянии ГМП на способность птиц к 

пространственной ориентации и навигации. К середине 50-х годов получены статистически достоверные 

данные, что из всех внешних факторов лишь ГМП оказывает влияние на ориентационную способность птиц. 

Чем сильнее возмущенность ГМП, тем больше нарушается их главное направление перемещения. К 

настоящему времени имеются экспериментальные подтверждения того, что птицы способны реагировать на 

искусственные магнитные поля, изменять свою активность, перемещать главное миграционное направление. 

Магнитные силы повышают урожай. Так, помидоры, выращенные в искусственном магнитном поле, 

созревают быстрее и дают больше плодов. Ученым предстоит еще много сделать, чтобы хорошо изучить 

загадки взаимодействия магнитного поля и растений. 

В результате многолетних наблюдений канадские ученые-биологи пришли к выводу, что пшеница, 

посеянная в направлении восток-запад растет лучше и дает больший урожай, чем посеянная в направлении 

север-юг. Это явление канадские ученые объясняют чувствительность растений к магнитному полю Земли. 

Поле электромагнитов используют для очистки семян культурных сельскохозяйственных растений от семян 

сорняков. Для этого все семена смещают с мелким железным порошком, который прилегает к семенам 

сорняков и не прилегает к гладкой поверхности семян культурных растений. Когда смесь семян проходит мимо 

электромагнит, то семена сорняков привлекается к электромагнита и таким образом отделяется от семян 

культурных растений. 
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Теперь магнитное поле используется в медицине для извлечения мелких кусочков железа, попадет в глаз, 

или осколков от разрыва снаряда или гранаты, которые застряли недалеко от поверхности тела. Магнитное поле 

широко используется также для лечения ряда заболеваний. Вам, вероятно, приходится слышать о таких 

аппараты как ВЧ, УВЧ, рентген и другие, создают магнитное поле. 

Когда у человека внезапно остановилось сердце, массаж часто заставляет его снова забиться. Но массаж 

сердца можно делать тогда, когда открытая грудная клетка. А если под рукой нет хирургических 

инструментов? Группа врачей из Медицинского центра Бруклина (США) предлагает ввести в сердечную 

мышцу раствор очень мелкого порошка железа и затем подвести к груди мощный электромагнит. Под 

действием магнитного поля частицы железа начнут двигаться и потянут за собой мышечные волокна ... Когда 

магнитное поле переменное, можно добиться, что мышца начнет сокращаться в нужном ритме. С помощью 

магнитного поля исследователи заставляли сердце собаки биться в течение четырех часов. Возможно, наступит 

такое время, когда магнитное поле помогать хирургу лечить сердце. 

Наблюдение показать, что магнитное поле у каждого мужчины. Но очень слабое. Так, сгибая и разгибая 

руку, человек создает на своей поверхности магнит. Напряженность магнитного поля сердца очень мала. 

Магнитное поле сердца является переменной величиной, возникающей одновременно с его электрической 

активностью. 

Итак, магнитное поле пришло на службу к человеку. Но возникает вопрос: "Не станет магнитное моле 

опасным для человека?" 
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ДӘРІ-ДӘРМЕК: ҚАЗІРГІ ҚОҒАМНЫҢ ТӘУЕКЕЛІ РЕТІНДЕ 

 

Қазіргі таңда фармацевтикалық өндірістің шарықтап тұрған шағы. Халық арасында қай жас өкілі 

болмасын еңбектеген сәбиден еңкейген қарияға дейін дәрі-дәрмек қолданады, тіптен оған тәуелді десек те 

болады. Әр күннің әрбір мезетінде он адамның төртеуі ауырсынуды сезсе, оның үшеуі міндетті түрде сол дәрі-

дәрмекті, тыныштандырғыштарды іздей бастайды. Немесе сондай ауырсынуларға үйренген адамның 

сөмкесінде бірнеше дәрі түрі де болады. Ол көбінесе іш ауруына қарсы, бас ауруына қарсы және кез-келген 

ауырсынуды тежейтін дәрілер. Бұл фактіні теріске шығару өте қиын. Әлемде күніне миллиондаған тонна дәрі-

дәрмек өндіріліп, миллиардтарға сатылымға түседі. «Адамзатты құтқару үшін» жасалатын бұл өнімдерге 

шынымен өз денсаулығыңды тапсыруға болады ма? Ағзадағы ақауларды емдеп, оның өзіндік қалыпты 

қызметін атқаруға оның көмегі бар ма? Ауыра қалсақ, бірден дәріханаға жүгіретін дәрілеріміз бізді шынымен 

емдей ме әлде басқаша әсер ете ме? Міне, жаңа ғасырдың жаңа өзекті жаһандық мәселелерінің бірі – миллион 

тонналап өндіріліп, адамның әлсіздігі мен осалдығына, қажеттілігіне сүйене миллиардтаған ақша айналымына 

ие фармацевтикалық компаниялардың өнімі. Алып қарасақ, әлемдегі әр адамның бойында белгілі бір ауру түрі 

кездеседі. Оның себептері ретінде қоршаған орта әсері, дұрыс тамақтанбау, салауатты өмір салтын ұстанбау, 

генетикалық ерекшеліктер, белгілі бір жағдайлар, сонымен қатар жасанды өнімдерді тұтынуын азғантай бөлігі 

ретінде келтіруге болады. Осыдан келіп статистика бойынша, әр адам ол ауру түрін емдеуге тырысады. Әрине, 

ол «ауру» адам, ең алдымен, дәрігерге жүгінуді жөн санайды. Ол дәрігер нағыз маман, өз ісінің профессионалы 

болған жағдайдың өзінде де оның пациенті оның рецептурасында көрсетілген еммен жазылуы екіталай. Иә, 

жасырмай-ақ әр «дәрі»-гер қазіргі таңда тек «дәрімен» ғана рецепт жазып емдейтінін айта аламыз. Тіптен кез-

келген аппараттық ем немесе басқа ем түрінің өзін қолданған кезде сіздің ағзаңызды «күшейту, сыртқы 

факторлардан қорғау, жұқпалы ауруларға қарсы әрекетін арттыру» үшін деп кем дегенде екі-үш түрлі 

«дәрумендерді» бекітеді. Ал сол тұтынып жатқан дәрі-дәрмектердің бізге шынымен де пайдасы бар ма? Біз 

оның құрамы мен жанама әсерлері, клиникалық талдаулардан өтуі, мемлекеттік стандартпен бекітілуі жайлы 

білеміз бе? Осы сұрақтар мені сан жағымнан мазалап, әлеуметтің, жалпы қоғамның тағдыры, яғни денсаулығы 

мазалатады.  

1982 жылы, Майк Маллер [Mike Muller] «Ұлттар денсаулығы» [The health of Nations] кітабының авторы - 

халықаралық фармацевтикалық нарықты алғашқы болып кең көлемде зерттей келе - бұл саладағы өзгерістерді 

байқаудың қиынға түсетінін айтқан. Бүгінгі таңда бұл сөздер бұрынғыдан да  өзекті мәнге ие. Дәрі-

дәрмектердің фармацевтикалық әлемдік өндірісі, өткiзу және пайдалану жоғары жылдамдықпен өзгеруде: 

фирмалар тиімді сатылымдар мен пайда үшін біріктіріліп, стратегиялық альянстар қалыптасуда; өнімдерді 

әзірлеу, өндіру және сату үшін жаңа әдістерді қолдануда; жаңа аурулар ғалымдарды оларды емдеудің жаңа 

жолын іздестіруге итермелесе, туберкулез тәрізді ескі аурулар жаңа қарқынмен оралуда [1]. 

Дәрі өндірісінің қарқынды дамуына, қарамастан, кейбір проблемалар өзгермеген. 1982 жылы Мюллер 

дәрі-дәрмектердің қауіпсіздігі мәселесін көтерді. Қатерлі қан ауруын тудыруы мүмкін мысалдарының бірі - 

анальгин (dipyrone). Дипирон және сол құрамдас ауруды тежегіштер ұзақ уақыт бойы, ерiктi тұтынушы 
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топтардың, денсаулық сақтау саласындағы мамандардың, даму агенттіктері мен дәрі-дәрмектерді көп әрі 

ұтымды пайдалануды ынталандыратын қоғамдық мүдделерге ие басқа да ұйымдардың нысанасы болған. 

Кейіннен дипирон және онымен құрамдас ауру басатын дәрілерді тәуелсіз бағалау дереу халықаралық 

нарықтан алынуы тиіс деген қорытындыға әкелді [1]. 

Әрбір дәрі - тәуекел. Ешбір химиялық затты әйел адамдарға да, ер адамдарға да қалай қолданса да 

қауіпсіз, зиянсыз етіп жасау мүмкін емес. 

Тек айқын қаупі бар дәрілерге ғана баса назар аудару алдамшы болып табылады. Онда проблема тек 

бірнеше дәрі-дәрмекте болып, олардың мәселесі шешілсе, біз тек жоғары сапалы, нақты медициналық 

қажеттіліктерді қанағаттандыратын, сондай-ақ тиімді және қолжетімді өнімдерді тұтынамыз деген қате пікір 

қалыптасуы мүмкін. Өкінішке орай, көптеген мысалдар олай еместігін көрсетті. Бұл жаһандық проблеманы 

тудырушы - екі-үш дәрі мен оны өндіретін бірнеше фармацевтикалық компаниялар емес, бұл фармацевтикалық 

нарықтың құрылымы мен жұмысының сөзсіз нәтижесі болып табылады. 

Мәселе фармакологиялық емдеуге тән тәуекелге байланысты емес, оның тағайындалу және 

қолданылуының нәтижесінде. Зертханалық проблема ретінде дәрі-дәрмектердің «қауіпсіздігі» туралы айту 

мүмкін емес. Тіпті ең қатаң сапа бақылауынан өткен дәрінің өзі құтқарушыдан қауіп төндірушіге алмасуы 

мүмкін. Кей жағдайларда, осы салдар пациентке немесе топқа әсер етіп, тіптен бүкіл әлемді қамтуы мүмкін. 

Бұған үлгі ретінде дұрыс пайдаланылмаған антибиотиктерді атауға болады. Нәтижесінде ағзада көптеген 

бактериялардың қазіргі қауіпсіз әрі арзан дәрі-дәрмек түрлеріне қарсылығы орын алады. Бір зерттеуші 

«микробқа қарсы препараттарға төзімділік қазіргі таңда дамыған және дамушы елдерде қозғайтын жаһандық 

проблемаға айналды» деп атап өтті. Бұл адамдар мен жануарлар үшін микробқа қарсы дәрі-дәрмектерді кең 

және дұрыс пайдаланбаудың салдары. Осының мысалы - диареяны емдеу үшін аралас көпқұрамды дәрілерге 

антибиотиктер енгізу. Ол - қауіпті және пайдасыз тәжірибе болып табылады; көп жағдайда диареяны 

тудыратын вирустарға антибиотиктер әсер етпейді. Дегенмен, 1990 жылы Латын Америкасында 12 елдің 

нарығында диареяға қарсы препараттардың шамамен үшеуінің екеуінің құрамында антибиотик болған [1]. 

Дәрілік заттарды өндіру - бұл бекітілген «әлем денсаулығы үшін» принципіне қарамастан, тек бизнес. 

Жаңа дәрі-дәрмектердің басым көпшілігі шын мәнінде ем емес. Бұған дәлел - американдық FDA (Food and Drug 

Administration - Азық-түлік және дәрі сапасын бақылау әкімшілігі) зерттеулері. АҚШ нарығына 1981-1988 

жылдары 25 ірі фармацевтикалық компаниялар ұсынған 348 жаңа препараттарды тексеру кезінде, FDA 

мынадай қорытындыларға келді:- 3% (12 дәрілік зат) қазіргі заманғы фармакотерапияда маңызды әлеуетті үлес 

қосқан; - 13% қарапайым үлес қосты; - дәрілік заттардың қалған 84% аз немесе еш үлес қоспаған. Осыдан біраз 

жыл бұрын «Проблемные лекарства» еңбегінде американдық зерттеуші Эндрю Четли мынадай нақты дәлелдер 

келтірген: - нарықта әрбір бес антидиареялық өнімдерінің төртеуі өткір диареяны емдеуде ешбір пайдасыз; - 

сатылымдағы барлық антидиареялық өнімнің 50% -ға жуығының құрамында микробқа қарсы қажетсіз препарат 

кездеседі; - жөтел және жалпы суық тиюге қарсы барлық дәрі-дәрмектердің 80% -дан астамы тиімсіз, ал 50% 

астамының ингредиенттері зиянды, жанама әсер етуі мүмкін; - әр үш анальгетиктің бірі көпқұрамды 

(комбинированный) болып келеді, сол себепті бүйрек жеткіліксіздігін тудыруы мүмкін және әрбір бесеуінің 

біреуінде ықтималды түрде зиянды заттар кездеседі [2]. 

Дәрумендер халық арасында үлкен маңызға ие. Нарықта да оның құрамы бойынша түрлері де әр түрлі. 

Алайда, тәуелсіз зерттеулер сатылымдағы барлық витаминдік препараттардың 80% -дан астамы пайдалануға 

ұсынылмауы тиіс; олардың 60%-ға жуығында дәлелсіз көрсеткіштерге ие; сонымен қатар, 40%-дан астамында 

маңызды емес немесе тиімсіз ингредиенттер бар; 50% -дан астамының формуласы тұрақсыз болып табылады; 

шамадан тыс мөлшерде ұсынылатын дәрумендер барлығының 50% үлесін құрайды. Ресейде «Человек и 

лекарство» X Конгресінде USP директоры, дәрігер Уильямс дәрігер Четлидің жаңалықтарын қарастыра келе 

өзіндік сипатта қорытындылады. Ол жыл сайын 100 мыңнан астам адам АҚШ-та дәрілік препараттардың 

жағымсыз әсерлерінен қайтыс болып, оның ішінде медициналық қателіктерден екенін мәлімдеді. Дәрілік 

терапияның әсерінен жүрек-қан тамырлары, онкологиялық, бронх-өкпе аурулары мен жарақаттары асқынуы 

себепті өлім өзгелердің арасында 4-6 орындарды бөлісуде. «Не істеу керек?» деген өзекті сұрақтың жауабын 

бірнеше онжылдықтар бұрын атақты дәрігер, академик Борис Вотчал берген болатын: дәрі-дәрмек пен 

микстуралармен шамадан тыс қызығушылықтарға қарсы ескерте, ол былай деді: «Біз қауіпсіз хирургия және 

барған сайын қауіпті дәрілік терапияның дәуірінде өмір сүріп жатырмыз». Бұл жазбаны әр дәріхананың 

көрнекті орнына жазып, саулықтың дәріде еместігін көрсету ғана қалып отырған тәрізді. Ал қандай да болсын 

дәрілік затты мақтап, мадақтайтындарға сену әдетінен арылған дұрыс. Себебі, Кез келген препарат 

бастапқыдан, өз табиғаты бойынша, биологиялық белсенді зат болып табылады, тіпті дұрыс пайдаланғанның 

өзінде оның «энергиясы» күтілетін әсерге қарама-қарсысын бере алады [2]. 

Бұл қысқаша тізім аз да болса халық назарын осы мәселеге аударып, хабар беру мақсатында жасалды. 

Біздің елде көптеген қаражат бөлінетін, тиімділігі дәлелденбеген, сенімді клиникалық сынақтардан өтпеген 

«дәрілерге» көңіл бөлуді жөн көрдім. Зерттеу барысында тиімсіздігін нақты түрде дәлелденген препараттардың 

өзі фармацевтикалық компаниялардың күш-жігерінің арқасында әлі де кең ауқымда қолданыста: 

- Актовегин: Халықаралық патенттелмеген атауы (ХПА) белгісіз – яғни, препараттың құрамы да белгісіз. 

Соған қарамастан бұл «дәрі» жүктіліктің кез келген кезеңінде тағайындала береді, алайда нұсқау бойынша ол 

ана мен бала денсаулығына зиян тигізуі мүмкін; 

- Арбидол, Кагоцел, Альфарон, Ингарон, Ингавирин және өзге иммуномодуляторларды ғылыми зерттеу 

сынақтары тұмауды емдеу үшін белсенді дәрілік заттар ретінде қарастыруға негіз бермейді. Шетелдік 
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зерттеушілерді бұлар препарат ретінде қызықтырмаған . АҚШ-тың FDA Арбидолды препарат ретінде тіркеуден 

бас тартты; 

- Кокарбоксилаза, Рибоксин (Инозин). Бұл препараттар кардиология, гинекология, неврология және 

интенсивті терапияда пайдаланылады. Дамыған елдерде қолданылмайды, бірақ белсенді түрде Қазақстан мен 

Ресейде қолданыста. Оларға маңызды ғылыми зерттеулер ешқашан жүргізілмеген. Осы препараттар арқылы 

басқа дәрілік заттардың әсерін күшейту, көптеген ауруларға қарсы және метаболизмді жақсартудың керемет 

жолы екені болжанған. Егер дәрі-дәрмек барлық ауруларды емдейтін болса, онда іс жүзінде ол ешбірін де 

емдемейді. Медицина ғылымының дамуының белгілі бір сатысында бұл препараттар өте танымал болған, бірақ 

олардың клиникалық қолдану тәжірибесі мұндай терапияның төмен тиімділігін көрсетті; 

- Оциллококцинум; 

- Бифидумбактерин, Линекс және өзге пробиотиктер – ХПА белгісіз, яғни құрамы да белгісіз. Дамыған 

елдерде бұл препаратқа мұқият қарайды, себебі линекс бифидобактериялар, лактобациллалар және энтерококк 

сияқты микроағзаларға негізделе жасалады және антигистаминді антибиотиктерді қабылдауда зардап шеккен 

ішек флорасын, жақсарту үшін арналған. Алайда, өндірістік ерекшеліктер есебінен препараттың тиімділігі 

нөлге тең; 

- Валидол – жалбызды кәмпиттен артық емес, тыныс сергітеді. Алайда жүректің ауруын сезінген адам 

міндетті түрде тіл астына нитроглицерин орына валидолды салып, көп жағдайда жүрек талмасымен ауруханаға 

кетеді; 

- Винпоцетин мен Кaвинтон; 

- Ноотропил, Пирацетам, Семакс, Тенотен, Фезам, Аминалон, Фенибут, Пантогам, Пикамилон; 

- Мексидол, Фенотропил, Милдронат; 

- Тималин, Тимоген; 

- Биопарокс, Кудесан; 

- Вобензим; 

- Глицин, Тенатен, Энерион, Гриппол, Полиоксидоний – эффективтілігі дәлелденбегендер қатарына 

жатады; 

- Глюкозамин, Хондроитин – эффективтілігі дәлелденбегендер қатарына жатады; 

- Корвалол, Валокордин (Валосердин). Корвалол (құрамында күшті әсерлі — фенобарбитал) клиникалық 

тұрғыда жүрек-қан тамырлары ауруларын емдеуде ешбір әсерсіз, әрі фенобарбиталдың тін қабатына жиналып, 

оны зақымдайтыны дәлелденген; 

- Тромбовазим; 

- Предуктал (Триметазидин); 

- Цитохром С +аденозин +никотинамид (офтан катахром), азапентацен (квинакс), таурин (тауфон); 

- Эссенциале, Ливолин, Эссенциале Н - көптеген өзге аналогты препараттар тәрізді бауыр жағдайын 

жақсартады-мыс. Бұл туралы сенімді деректер жоқ, ал өндірушілер болса жарнама мен сатылымға жіберсе де, 

сондай белсенділікпен сынамақ емес. Ал біздің органдар тиісті сынақтан өтпеген өнімдерді халыққа тұтынуға 

мүмкіндік береді. Тұтастай алғанда бауыр ауруларын, соның ішінде майлы (жировой) гепатозды емдеуде 

ливолин және оның аналогтарының тиімділігі нақты медициналық қағидаларға сүйене дәлелденбеген; 

- Мезим Форте – шошқаның ұйқы безіндегі панкреатин негізінде ұйқы безінің сырқысекреторлы 

қызметінің жетіспеушілігін компенсациялап, ішектегі ас қорытуды жақсарту үшін жасалады. Өндірушілердің 

айтуы бойынша, мезим-форте құрамындағы ферменттерді асқазан сөлінен қорғайтын, тек тік ішектегі сілтілік 

ортада еріп, құрамындағы панкреатинді амилаза, липаза, протеаза тәрізді көмірсу, майлар мен нәруыздарды 

қорытатын ферменттерді бөлетін блистерлермен қапталған. Алайда 2009 жылы Украинаның Медициналық 

және микробиологиялық өнеркәсіп ұйымдарының жұмыс берушілер қауымдастығының президенті Валерий 

Печаев «Мемлекеттік фармакологиялық орталық» пен дәрілік заттардың сапасын бақылау жөніндегі 

мемлекеттік инспекцияның жүргізген ғылыми зерттеулері бұл препараттың толық тиімсіздігін дәлелдеді. 

Печаевтің айтуынша, мезим фортедегі ішекте еруін қамтамасыз ететін қабықшаның болмауынан ферменттер 

асқазан сөлінде еріп, ешбір әсер бермейді 

- Ново-пассит - шөптердің қарапайым тұнбалары үшін қымбат екені сөзсіз. Насихаттау кезінде 

өндірушінің «сарапшылар және дәрігерлермен жеке жұмыс нәтижесінің негізінде» жасауы кеңінен пайдалануға 

мүмкіндік береді; 

- Циннаризин, Инстенон – дамыған елдерде өткен ғасырдың 70-жылдарынан бері қолданылмайды; 

- Пропротен 100 - қандай да бір дәрі деп тағайындалатын анық емдік қасиеті жоқ препарат. Плацебо 

эффектісі орын алады, яғни адамның сенімінің нәтижесінде психологиялық және физиологиялық өзгерістер 

орын алуы мүмкін; 

- Интерферон лейкоцитарный человеческий және өзге де дәрі-дәрмектер [3],[4]. 

Денсаулығымызды нығайту жолында артық қыламын деп тыртық қылып алмасақ болғаны. Осы 

мақаланы жазудағы негізгі мақсатым – қоғамдағы осындай өзекті мәселеге баса назар аудартып, әр адамға 

саулық – дәрі-дәрмекте емес екенін көрсету. Елбасымыз Н.Ә. Назарбаев айтқандай: «Ұлт денсаулығы – біздің 

табысты болашағымыздың негізі». Мемлекетіміздің, текті халқымыздың іргелі болашағы – ұлтымыздың мықты 

денсаулығының негізінде іске асырылатыны сөзсіз. Ендеше, ауырып ем іздегенше, ауырмайтын жол іздейік, 

ауыра қалсақ, сауатты түрде дәрі-дәрмекті таңдап, пайдалана білейік. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ 

 

Качество и безопасность пищевых продуктов – это важная задача, стоящая не только перед работниками 

пищевой промышленности. Для каждого человека вопрос качества и безопасности пищевых продуктов 

является жизненно важным. От того, как мы питаемся, зависит наше здоровье, работоспособность, качество 

жизни, и здоровье и жизнь будущих поколений. С этим утверждением никто спорить не будет. Оно очевидно. И 

само собой разумеется. Как же обеспечивается это самое качество и та самая безопасность того, что мы 

ежедневно потребляем в пищу? Для этого мировое сообщество уже разработало множество методов и рычагов 

воздействия на производителей. Существую различные международные стандарты, помогающие обеспечить 

качественный выпуск продукции на всех этапах ее производства. Под безопасностью продуктов питания 

следует понимать отсутствие опасности для здоровья человека при их употреблении, как с точки зрения 

острого негативного воздействия (пищевые отравления и пищевые инфекции), так и с точки зрения опасности 

отдаленных последствий (канцерогенное, мутагенное и тератогенное действие). Иными словами, безопасными 

можно считать продукты питания, не оказывающие вредного, неблагоприятного воздействия на здоровье 

настоящего и будущих поколений Обеспечение продовольственной безопасности - сложная глобальная 

проблема и для Республики Казахстан является одной из центральных проблем в системе национальной 

безопасности, поскольку без надежного снабжения продовольствием ни одна страна не в состоянии избежать 

зависимости от других государств. Обеспечение продовольственной безопасности   заключается в том, чтобы 

основную часть продовольствия производить внутри страны за счет создания материальных, финансовых, 

трудовых  и социально-экономических условий для роста сельскохозяйственного производства, а также 

определения оптимального соотношения между отечественным производством и импортом. В последние 

десятилетия потребители пищевых продуктов стали уделять пристальное внимание вопросам пищевой 

безопасности [1]. Развитие рыночной экономики в Казахстане определило новые приоритеты развития 

производства: повышение конкурентоспособности производимой в Казахстане продукции; осуществление 

перехода от добывающей промышленности к перерабатывающей; удовлетворение растущих потребностей 

населения; создание системы обеспечения безопасности потребляемой продукции. Актуальность проблемы 

качества и безопасности продуктов питания с каждым годом возрастает, поскольку именно обеспечение 

безопасности продовольственного сырья и продуктов питания, является одним из основных факторов, 

определяющих здоровье людей и сохранение генофонда.  

Под безопасностью продуктов питания,  понимается отсутствие опасности для здоровья человека при их 

употреблении, как с точки зрения общего негативного воздействия (пищевые отравления и пищевые 

инфекции), так и с точки зрения опасности последствий отравлений (канцерогенное, мутагенное и тератогенное 

действие). Безопасными, считают продукты питания, не оказывающее вредного, неблагоприятного воздействия 

на здоровье настоящего и будущего поколения. Поэтому, перед государством и производителями остро стоят 

проблемы, связанные с повышением ответственности за эффективность и объективность контроля качества 

продуктов, гарантирующих их безопасность для здоровья потребителя [2].    

Оценку состояния безопасности питания населения определяют: 

- физической доступностью продовольствия - наличие продуктов питания на всей территории страны в 

каждый момент времени и в необходимом ассортименте; 

- экономической доступностью продовольствия - уровень доходов независимо от социального статуса и 

места жительства гражданина, который позволяет приобретать продукты питания, по крайней мере, на 

минимальном уровне потребления; 

- безопасностью продовольствия для потребителей - предотвращение производства, реализации и 

потребления некачественных пищевых продуктов, способных нанести вред здоровью населения. 

Важными проблемами безопасности продукции являются, с одной стороны, недопущение загрязнения 

сырья для производства продуктов питания, что обеспечивается, в частности, системой мониторинга за 

состоянием окружающей среды, а с другой стороны, тщательный гигиенический контроль за производством и 

готовой продукцией. Обеспечение структуры, безопасности и качества питания является важнейшей 

стратегической задачей государства на современном этапе развитии Республики Казахстан [3]. Предстоящее 

членство во Всемирной Торговой Организации  (ВТО) несет для экономики Казахстана значительные 

преимущества, однако имеются и проблемные вопросы. Одним из таких важнейших вопросов является 

http://www.antibiotic.ru/books/pd/
http://www.bioinfomed.com/text13.html
http://ekozlov.ru/2013/12/useless-medicine-drugs/
http://www.citofarma.ru/news/spisok_bespoleznykh_i_neehffektivnykh_lekarstv/2012-03-11-2
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обеспечение пищевой безопасности в связи с распространением на мировом рынке генетически-

модифицированной продукции, решение проблемы качества и конкурентоспособности отечественной 

продукции на мировом рынке. 

Цели и задачи обеспечения качества выпускаемой продукции определяются государством - в лице его 

компетентных органов, а на уровне предприятий и организаций - их высшим руководством. Проблемы 

обеспечения безопасности и качества продукции становятся все более актуальными для предприятий пищевой 

промышленности Республики Казахстан в связи с переходом страны на новые политические и экономические 

отношения. На предприятиях Республики зачастую создаются условия, в которых не всегда возможно 

обеспечение безусловной безопасности пищи при отсутствии современной системы контроля качества и 

безопасности продовольственного сырья соответственно и  готовых видов пищевой продукции.  

К числу факторов, которые влияют на развитие этой проблемы, относятся: 

- новые системы производства, в том числе увеличение массового производства и удлинение пищевых 

цепей; 

- новые вещества, загрязняющие окружающую среду, и изменение экологии и климата; 

- новые пищевые продукты, технологии переработки, ингредиенты, добавки и упаковка; 

- изменения в состоянии здоровья населения или отдельной группы населения; 

- изменение рационов питания и рост спроса на пищевые продукты минимальной переработки; 

- изменение способа покупки пищевых продуктов, рост уличного потребления и приема пищи вне дома; 

-  новые методы анализа, позволяющие обнаруживать опасные факторы, о которых ранее никто не 

подозревал. 

Ежегодно Казахстане выпивает около 36 литров молока. При этом согласно рекомендациям Минздрав 

РК, суточная норма для взрослого должна составлять примерно литр молока, детям до 7 лет достаточно – 0,7 

литра, а подросткам желательно выпивать в день не меньше – 1,3 литра (см. источник). То есть в идеале, 

ежегодная норма потребления молока может составлять 360 литров, для сравнения, в Ирландии, стране с самым 

высоким уровнем потребления молока, он равен – 160 литрам (см. источник). Предложенная методика внедрена 

на ряде предприятий молочной промышленности Карагандинской области [4]. В ходе настоящего исследования 

на базе разработанной методики дана оценка уровня конкурентоспособности молочных продуктов, 

выпускаемых ТОО «Рен Милк»: молока, кисломолочных изделий. Результаты экспертного опроса и расчётов 

уровня конкурентоспособности молочных продуктов представлены в таблице 1 

 

Таблица 1. Результаты экспертного опроса и расчётов уровня конкурентоспособности молочных 

продуктов 

Предприятие Уровень 

потребительских 

свойств (УПС), баллы 

Цена за 1 тенге 

продукции 

(тенге) 

Уровень 

инновативности, 

баллы 

Уровень 

конкурентоспособ

ности 

Молоко 

ТОО «Карагандинский 

молочный комбинат» 

7,87 12000 8,96  

ТОО «Рен Милк» 5,85 11600 7,29 1,13 

Другие производители 5,24 11400 6,13 1,20 

Кисломолочные продукты 

ТОО «Карагандинский 

молочный комбинат» 

7,91 19000 8,3  

ТОО «Рен Милк» 6,26 18000 7,4 1,07 

Другие производители 7,37 17200 7,82 0,99 

 

Основной вид деятельности компании относится к сегменту «Продукты и напитки – Детское питание и 

молочная продукция». Услуги осуществляются на территории Карагандинской области в Темиртау. Молочная 

отрасль является одной из наиболее значимых в обеспечении населения жизненно-важными продуктами 

питания, которые востребованы в большинстве стран мира, используются как один из основных поставщиков 

пищевого белка. Развитию молочной отрасли уделяется значительное внимание во многих странах мира, в том 

числе в странах СНГ и Евразийского экономического сообщества. Задачей предприятий молочной 

промышленности Казахстана является выход на международный рынок и занятие на нём устойчивой 

конкурентоспособной позиции [5].  

Повышение конкурентоспособности продукции предприятий молочной промышленности Республики 

Казахстан возможно только на основе внедрения систем менеджмента качества, соответствующих 

международным требованиям стандартов ИСО серии 9000. Специфика молочной промышленности состоит в 

том, что качество готовой продукции напрямую связано с качеством и безопасностью используемого сырья, и 

поэтому качество конечной молочной продукции необходимо анализировать в неразрывной связи, 

взаимозависимости от качества животноводческого сырья. Именно создание молочного кластера будет 

способствовать внедрению международных стандартов, обеспечивающих качество конечной продукции, 

реализуемой на товарном рынке. Таким образом, управление качеством в молочной промышленности должно 
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осуществляться в разрезе следующих подсистем: молочного скотоводства, производства, распределения и 

потребления молочной продукции. Управление стратегическим развитием предприятий молочной 

промышленности представляет собой целевое системное реактивное управление, основывающееся на 

комплексном подходе, при котором в качестве субъекта управления выступают администрация предприятия и 

трудовой коллектив, деятельность которых направлена на определение  и достижение долгосрочных целей 

развития по достижению конкурентоспособности продукции предприятия на мировом продовольственном 

рынке.   

 

Список литературы: 

1. Дуйсебаев А.Ж.. Эффективная оценка конкурентоспособности продукции как основа выбора стратегии 

развития предприятия /Сибирский вестник сельскохозяйственной науки. – 2009. – № 2. – С. 97-101 

2. www.natige.kz 

3. Попов, A.B. Обеспечение качества и безопасности пищевой продукции путем внедрения системы 

НАССР / A.B. Попов // Пищевая промышленность.- 2009.- №3.- с. 67 

4. Горбатова К.К. Физико-химические и биохимические основы производства молочных продуктов.-СП.: 

Гиорд, 2003.-352с. 

5. Крусь Т.Н., Шалыгина A.M., Волокитина З.В. Методы исследования молока и молочных продуктов / 

Под редакцией Шалыгиной A.M. М.: Колос, 2000.-368с. 

 

 

Билем Т., С-21к тобы ҚҚЭУ, Қарағанды қ., 

Ғылыми жетекші: х.ғ.к., доцент Каримова Б.Н. 

 

ШҰЖЫҚ ӨНДІРУ ТЕХНОЛОГИЯСЫНЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 

Тартылган ет негізінде тұз, дәмдеуіштер және қоспалар қосып жасалынған, қабықшада немесе онсыз 

және тұтынуға дайын болғанша жылумен өңделген өнімдер шұжық бұйымдары деп аталады. 

Шұжықтардың түрлері өте көп, бүгінгі уақытқа дейін, олардың 200-ге жақын атаулары белгілі. 

Шұжық өнімдері - ет турамасынан жасалған және жылулық өнделген өнімдер. Шұжық өнімдері 

технологиясы мен шикізатқа байланысты жіктеледі: 

- пісірілген, фаршталған, жартылай ысталған, ысталған, ливерлі, қанды, ет нандары, паштеттер, зельцтар 

және сілікпелер; 

- ет түріне байланысты – сиыр, шошқа қой, жылқы, түйе, басқа мал еті мен құс етінен жасалған 

шұжықтар; 

- шикізат құрамы бойынша - етті, қанды, субөнімді, емдәмдік; 

- шикізат спасы бойынша- жоғары,І-ші, ІІ-ші және ІІІ-ші сұрыпқа; 

- қабықша түрі бойынша – табиғи қабықшадағы, жасанды қабықшадағы, қабықшасыз; 

- кескендегі суреті бойынша – біртекті құрылымда және қыртысмай қосылған, ірі майдаланған болады. 

Шұжық – қазіргі кезде біздің әлемде халықаралық азық ретінде қолданылады. Әлем бөліктерінің 

халықтары шұжықтардың алуан түрлерін дайындау тәсілдерін тапқан.Дайындау тәсілдері бойынша шұжықтың 

келесі түрлері бар: 

1. пісірілген шұжық; 

2. пісіріліп – ысталған шұжық; 

3. шикілей – ысталған шұжық; 

4. қаннан жасалған шұжық; 

5. өкпе – бауырдан жасалатын шұжық; 

6. зельцтар. 

Сақталатын және көп сақталмайтын (тез бұзылатын), яғни сатуға табанында жіберілетін, болып екіге 

бөлінеді. Бұл топтарға тартылған еттен пісірілген ливерлік және мал қанынан жасалған сосиска және сардел, 

студен және зельцтер жатады. Бұл топты шұжықтарға, міндетті түрде сақтау мерзімі көрсетілген, ол ет 

комбинатында 4 тәуліктен аспауы керек. Жартылай ысталған шұжықтарды ұзақтау ұстауға болады, яғни 

температурасы 7-9
 
болған жағдайда үш ай шамасында, ал температура 0-4

 
бір айға дейін. Толық ысталған 

шұжықтарды 7-9 температурада төрт айға дейін, ал температура 0-4 болса 30 күнге дейін сақтайды [1]. 

Шұжықтар, жоғары қоректілігіне және калориялығына байланысты тамақтық бағалығы өте жоғары өнім. 

Тамақтық бағалығы жоғары болатын себебі, олардың құрамына құнды ақуызды бұлшық ет ұлпасы көп кіреді. 

Шұжық дайындау үдерісінде, олардың құрамындағы экстрактивті заттар және дәрумендер сақталады, сол 

себептен олардың қорытылуы жоғарылайды. Шұжық дайындау барысында қолданылатын технологиялық 

өңдеудің арқасында, еттің құрамында өтетін физикалық-химиялық өзгерістің және оған қосылатын 

қоспалардың себебінен, шұжықтың өзіне тән дәмі және иісі болады. Ол факторлар да шұжықтың қорытылуын 

одан да әрі жоғарылатады. 

Шұжық өндірісі.Шұжық өндіруге төмендегідей шикізаттар пайдаланылады: ет, мал ұшасынан қалған 

өнімдер (субөнімдер), майлы шикізаттар, қант, сүт өнімдері, жұмыртқа және жұмыртқа өнімдері, ұн өнімдері 

(крахмал), ақуызды тұрақтандырғыштар, тұздықтау өнімдері (тұз, қант, натрий нитриті, натрий аскорбинаты), 

http://www.natige.kz/
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дәм татымдық заттар, пияз, сарымсақ, коньяк және мадера, шұжыққаптары. Шұжықтар, негізінен, сиыр және 

шошқа етінен дайындалынады, ал кейбір түрлері малдың ұшасынан баска органдарынан және ұсақ малдың, 

буйволдың, түйенің, жылқының, құстардын, қоянның еттерінен дайындалынады. 

Етті дайындау (подготовка мяса) — етті шұжық жасауға дайындау, ұшаны жіліктеуден (разделка), 

ұшадағы етті сүйегінен ажыратудан (обвалка), сіңірлерден, көк еттерден, майдан, қан тамырларынан, майда 

сүйектерден, шеміршектен ажырату (жиловка) және етті сорттаудан тұрады. 

Етті тұздау (посол мяса) — шұжық өндірісінде олардың сақталу мерзімін арттыру үшін, әдемі түс, дәм, 

хош иіс беру үшін тұздайды. Тұздаудың үш тәсілі бар: құрғақтай тұздау, ылғалдап тұздау және аралас тұздау. 

Құрғақ тұздау кезінде еттің бетіне тұздау қоспасын жағып ұстайды. Мұндай тәсіл көбіне майы көп еттерді, 

шпикті, ұзақ сақталынатын сан еттерді тұздауда қолданылады. Ылғалдап тұздауда өнімдерді сыйымдылықтарға 

салып үстінен тұздықтар құйып ұстайды. Тұз еттің ортасына біркелкі тарауы үшін ерітіндіні шприцті инелер 

арқылы таратады. Аралас тұздауда алдымен өнімді құрғақтай тұздап артынан ерітіндімен тұздайды. 

Етті тарту (измельчение мяса) — етті тұздау алдында алдын ала еттартқышта тартады, содан соң тұздап 

қайтадан майдалап еттертқыштан өткізеді. 

Етті араластыру (перемешивание мяса) — шұжықтағы компоненттер толығымен араласу үшін ет 

турамасын арнаулы машинада араластырады. 

Етті қапқа немесе формаға сықпалау (шприцевание мяса в оболочки или формы) — арнаулы сықпалау 

құралымен етті қаптарға сықпалап кіргізеді. Соңғы кездерде вакуумды сықпалау машиналары қолданылады. 

Шұжық өндіруде табиғи ішектер немесе жасанды қаптау материалдары пайдаланылады. Табиғи қаптарға сиыр, 

қой, ешкі, шошқа ішектері, ұлтабарлары, т.б. пайдаланылады. Жасанды қаптарға — целлюлозалы (боялмаған, 

лактанбаған, маркасы А целлофандар), ақуызды (арнаулы өндеуден өткен, ірі қара малдың майдаланған 

терісінен), қағаз, синтетикалық материалдан жасалынған қаптар жатады [2]. 

Қапталған өнімді жетілдіру (осадка батонов) — арнаулы сақтау камераларында, тураманың, бояуының 

жетілуі үшін, қабығының кебуі үшін жаңа қапталған өнімдерді іліп қояды. Жетілдіру уақыты шұжықтың түріне 

байланысты: жартылай ысталған шұжық үшін — 2—4 сағат (8°С темпера-турада); қайнатылған-ысталған 

өнімдер — 1—2 тәулікік (8°С температурада); шикілей ысталған шұжықтар үшін — 2—4°С температурада — 

5—7 тәулікік Пісірілген шұжықтарды жетілдіруден кейін түтінді газдармен 60—120°С температурада 1—2 

сағат қуырады. Қуыру кезінде турама қызғылт-қызыл түске енеді. Содан кейін шұжықтарды 75—85°С 

температурада 0,5—3 сағат пісіреді. Пісіргеннен кейін шұжықтарды душ астында уытады да, ары қарай суыту 

камерасына бағыттайды. Шала ысталған шұжықтарды 80—100°С температурада 60—90 мин қуырады, 70—

80°С температурада 25— 60 мин пісіреді, 2—3 сағат суытады да, 35—50°С температурада 12— 24 сағат 

ыстайды. Ыстаған соң 12— 15°С температурада 75% ылғалдылықта 2—4 тәулікік кептіреді. Шикілей ысталған 

шұжықтарды түтін температурасы 18—22°С-та 2—3 тәулік ыстайды да, 12°С температурада 25—30 тәулік 

кептіреді. Пісіріліп-ысталған шұжықтарды 50—60°С температуада 2—3 сағат ыстайды, 68—73°С 

температурада 40—60 мин пісіреді, суытады және 32°С температурада 2 тәулік ыстайды, ал содан кейін 4—7 

тәулік кептіреді. Олар шикілей ысталған шұжықтарға қарағанда тығыз консистенциялы, ашық түсті турамалы 

және ылғалдылығы жоғары [3]. 

Пісірілген шұжықтағы ұсақталған еттің құрамы 1-кестеде көрсетілген. 

 

Кесте 1. Пісірілген шұжықтағы ұсақталған еттің құрамы, % 

Шұжықтар 

түрі 
Сұрып 

Қара мал етінің 

сұрпы 

Шошқа 

еті 

Шел 

май 
Қант 

(н, ия 

болмаса 

крахмал 

Қара 

бұрыш 

Мускат 

жаңғағы 

Арнайы 

қоспалар 

Жоғары I II 
       

Әуесқой Жоғары 35 - - 40 25 0,2 - 0,03 0,03 0,2 

Отдельный I - 
6

0 
- 23 15 0,1 2 0,1 - 0,2 

Чайный II - - 68 20 10 0,1 2 0,1 - 0,25 

 

ҚР СТ 1333-2005 стандарты бойынша пісірілген-ысталған шұжықтың органолептикалық көрсеткіші 2-

кестеде көрсетілгендей болуы қажет. 

 

Кесте 2. ҚР СТ 1333-2005 стандарты бойынша пісірілген-ысталған шұжықтың органолептикалық 

көрсеткіші 

Көрсеткіш атауы Шұжықтарға арналған сипаттама және нормалар 

деликатес мәскеулік сервелат қой еті  әуесқойлық 

Сыртқы түрі Беттері таза, құрғақ, дағы, сыдырылған жері жоқ, қабықшасы зақымданбаған, 

тартылған еті сыртқа шықпаған батондар 

Консистенциясы Тығыз 

Тартылған еттің 

кесілгендегі түрі 

Тартылған ет біркелкі араласқан, түсті ашық қызғылт түстен қою қызыл түске дейін, 

күрең дақтары мен қуыс жерлері жоқ және мыналар қосылған: 
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 Ұзындығы 7-8 

мм.,жуандығы 

4-5 мм төс еті 

бөлшектері 

немесе, шошқа 

қыртыс майы 

Көлемі 

6мм, артық 

емес 

шошқа 

қыртыс 

майы 

Өлшемі 4мм көп 

емес майлы 

шошқа етінің 

немесе төс етінің 

бөлшектері 

Көлемі 4мм көп 

емес қой 

майының немесе 

шошқа қыртыс 

майының 

бөлшектері 

Көлемі 8мм 

көп емес төс 

ет бөлшектері 

немесе шошқа 

қыртыс майы 

Иісі және дәмі Бөгде дәмі мен тиісі жоқ, дәмдеуіштерінің, ысталудың хош иісі аңқыған, өнімнің осы 

түріне тән жағымды 

Батондардың 

пішінінің өлшемі 

және байлануы 

Тең 

арақашықтықта 

үш жерінен 

байланған 

ұзындығы 50см 

дейінгі 

батондар 

Батонның 

әрбір ұщы 

бір жерден 

байланған 

ұзындығы 

50 см 

дейінгі 

батондар 

Тең 

арақашықтықта 

төрт жерінен 

байланған 

ұзындығы 50см 

дейінгі тік 

немесе сәл иілген 

пішінді батондар 

Батонның 

ортасынан екі 

жерден 

байланған 

ұзындығы 50см 

дейінгі тік 

батондар 

Батонының 

әрбір ұшы екі 

жерден 

байланған 

ұзындығы 

50см дейінгі 

тік батондар 

 

Сату үшiн дайындалған шұжықтардың сапасы өте жоғары және айтарлықтай ақауы жоқ, таза, зыян 

келтiретiн микроорганизмдер болмауы керек. Шұжық өнiмдерiнiң иiсi өзiне тән хош иiстi, дәмдi және стандарт 

талабына сай келетiн мөлшерде тұз, ылғал және нитрит болғаны дұрыс. Тамақтыққа жарамайтын өнiмдер: eскi 

дәмдi туралған ет, ия болмаса майының ашуы, зиянды микроорганизмдердiң қатысуы және адам денсаулығына 

зақым келтiретiн заттардың болуы (әйнек, тeмip және т.б), құрамында 20 мг/% артық нитрит мөлшерi. 

Көзге iлігетiн ақаулы, өнімнің тамақтық бағасын төмендететiн және тауарлық түciн нашарлататын болса, 

өнiм сатылуға жiберiлмейдi. Ондай ақауларға бөтен иiс, дәм, сорпа-май таңбасы, қабықтың жыртылуы, батон 

қалпының бұзылуы, туралған етте қуыс орын қалуы жатады. 

Шұжық толық шыжғырудан және пiсiруден өткiзiлмесе, кесiндiлерiнде сұр түстi таңбалар болуы, 

ласталынуы және қараюы, өнімнің ақауы болып саналады. Жоғарғы көрсетiлген ақаулар бар шұжық өнiмдерi 

қайра өңдеуге жiберiледi, шұжық өнiмдерiнде өте қиын анықталатын ақаудың бiрi, тeмip заттардың болуы. 

Дайын өнiмдерде оны рентген аппаратымен ажыратады. Туралған етте темір заттарын ажырату 

мақсатпен әдейiлеп жасалған прибор (сигнализатор) қолданылады. Прибордың салмағы 40 кг. Бұл прибор 

арқылы салмағы 3-4 мг тeмip және 15-20 мг қалайы ұнтақтарын ажыратуға болады. Шұжықтардың физикалық -

химиялық көрсеткіштері 3-кестеде көрсетілген. 

 

Кесте 3. Шұжықтардың физикалық -химиялық көрсеткіштері 

Көрсеткіштің атауы Шұжықтарға арналған сипаттама және нормалар 

деликатес мәскеулік сервелат қой еті  әуесқойлық 

Ылғалдың салмақтық үлесі 38 38 38 38 38 

Ас тұзының салмақтық үлесі 

%артық емес 

5 5 5 5 5 

Натритінің салмақтық үлесі % 

артық емес 

0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 

 

Бірінші сұрыпты пісірілген «Юбилейная» шұжығының  физика-химиялық көрсеткіші 4-кестеде 

көрсетілген. 

Кесте 4. Бірінші сұрыпты пісірілген «Юбилейная» шұжығының физика-химиялық көрсеткіші 

Көрсеткіш атауы Сипаттама 

Ылғалдың салмақтық үлесі 72 

Ас тұзының салмақтық үлесі % артық емес 2,8 

Натритінің салмақтық үлесі %артық емес 0,005 

 

Шұжыктарға қосатын судың нормасы 5-кестеде көрсетілген. 

Кесте 5. Шұжыктарға қосатын судың нормасы 

Шұжықтар Куттерлегенде қосылатын судың (мұздың) мөлшері, еттің салмағынан, % 

Любитель 15-20 

Отдельный 25-30 

Ветчино-рубленный 25-30 

Чайный 25-30 

Шошқа шұжығы 20-25 

Ірі қара мал шұжығы 30-35 

Сарделька 35-40 
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Қорытынды шұжық пен шұжық өнімдері-бәрі жаұсы көретін өнім. Бірде-бір мерекелік дастархан оның 

түрлі сұрыптарынан туралған тіліктерсіз жайылмайды. Көбісі шұжықты жолға және табиғатқа шыққанда алады. 

Азық-түлік сатып алған кезде өнімнің тауар құлақшасындағы канцерогенді заттар туралы мәліметке мұқият 

назар салған жөн. Тек МемСТ немесе ҚР СТ сәйкес өндірілген белгілі таңбаларды ғана таңданыз. Ерекше 

технологиямен өндірілген шұжықтарда осы тәртіптер қарастырылған. Осындай талаптарға сәйкес өндірілген 

өнімдерден жоғары сапалы тауар тұтынамыз. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОДУКТА: ИНФОРМАЦИОННАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 

 

Все мы ежедневно выступаем в роли потребителей, и как потребителю каждому из нас даны большие 

права. Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН №39/248 от 09 апреля 1985 г. «Руководящие принципы для 

защиты интересов потребителей» провозглашает следующие права граждан: право на защиту от ущерба 

здоровью и безопасности; право на защиту экономических интересов покупателя; право на доступ к 

информации, необходимой для компетентного выбора в соответствии с индивидуальными запросами и 

потребностями; право на потребительское просвещение. 

По данным Всемирной организации здравоохранения Россия относится к числу стран с наихудшей 

экологической обстановкой. Вред экологического характера и ущерб здоровью людей продолжают нарастать. 

Резко снизилось качество и экологическая чистота продуктов питания. Мировая статистика летальных исходов 

от отравлений практически отсутствует, однако достоверно известно, что повышение содержания в пище 

токсических веществ снижает иммунные свойства организма, ухудшает самочувствие и повышает дискомфорт, 

ведет ко многим заболеваниям. Академик Д.С.Лихачёв писал: «Экология представляет собой взгляд на мир, как 

на дом. Природа - дом, в котором живет человек. Сохранение окружающей среды, ее восстановление и 

облагораживание, экологическое воспитание молодежи - это и воспитание патриотизма, культуры». 

В данной работе я хочу рассмотреть явление экологической сертификации - особого вида сертификации 

качества продукции - которая имеет большое значение в обеспечении благоприятной экологической обстановки 

и правильной ориентированности производителей и потребителей продукции. 

Актуальность выбранной темы определяется целевыми ориентирами, заложенными в Концепции 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года: 

«Стратегической целью является достижение уровня экономического и социального развития, 

соответствующего статусу России как ведущей мировой державы XXI века. Достижение этой цели означает 

формирование качественно нового образа будущей России к концу следующего десятилетия». Определены 

стандарты благосостояния человека - высокие стандарты личной безопасности, доступность услуг образования 

и здравоохранения требуемого качества, доступ к культурным благам и обеспечение экологической 

безопасности. Негативные изменения уже нельзя игнорировать: экология заняла умы многих людей; созерцание 

происходящего заставило их задуматься о перспективах развития  и о будущем человечества. Президент РФ 5 

января 2016 года подписал Указ о проведении Года экологии в 2017 году «в целях привлечения внимания 

общества к вопросам экологического развития Российской Федерации, сохранения биологического 

разнообразия и обеспечения экологической безопасности». Объект нашего исследования – добровольная 

экологическая сертификация, предмет – информированность производителя и потребителя как фактор 

повышения качества жизни. Цель работы – выявить соотношение между информационной составляющей 

сертификационного процесса и уровнем жизни населения.  Для того чтобы достичь цели и найти ответы на 

поставленные вопросы, необходимо было решить следующие задачи: изучить законодательную базу и 

нормативную базу по теме; изучить документацию Системы ССК (Система добровольной сертификации 

продукции (товаров и услуг) по качеству)  и опыт реализации экологической сертификации в рамках этой 

системы. Практическая значимость проекта заключается в основе для создания внутриуниверситетской 

образовательной системы о добровольной сертификации, в рамках которой можно будет осуществить 

сертификацию на льготных финансовых условиях для предприятий, организованных студентами и аспирантами 

УРГЭУ, а также анализе сложившейся экологической ситуации и путей её улучшения. Гипотезой нашего 

проекта стало предположение, что степень информированности напрямую влияет на качество жизни. 

В современном мире необходимо не только создать качественный и безопасный продукт, но и вывести 

его на рынок. Одним из механизмов этого вывода является сертификация - комплекс действий, проводимых с 
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целью подтверждения соответствия определенным нормам ГОСТ и других нормативных документов. Однако, 

использование механизма обязательной сертификации решает задачу не полностью: сертификат соответствия, 

выдаваемый по такой процедуре, подтверждает лишь тот факт, что содержание экологически вредных 

примесей или их миграция в окружающую среду не превышает официально допустимого уровня (ПДУ). Между 

тем, ПДУ не являются идеальными нормами. Чаще всего это результат компромисса между тем, что хотели бы 

гигиенисты, и тем, что реально может обеспечить большинство изготовителей продукции. Поэтому вполне 

оправдан подход, основанный на принципе: «Чем меньше уровень вредных факторов, тем лучше». 

Предприятия-изготовители и реализаторы товаров в информации, в том числе и в рекламе, нередко 

сообщают, что продукция экологически чистая. Подобная информация является некорректной. Дело в том, что 

чистота бывает разной: так, фактическое содержание примесей может быть как меньшим, чем ПДУ, так и 

вблизи допускаемого предела. Не случайно ГОСТ Р 51074-2003 «Продукты пищевые. Информация для 

потребителя. Общие требования» гласит: «Нанесение на пищевые продукты надписи «Экологически чистый» 

не допускается» [2]. В связи с этим возникает задача: не ограничиваться только ссылкой на наличие 

сертификата соответствия, но приводить и данные, количественно характеризующие уровень качества 

продукции по экологическим показателям. Так была выбрана тема нашей работы – «Экологическая 

сертификация продуктов питания как средство повышения конкурентоспособности», проблемой которой 

является соотношение между успешной реализацией механизма экологической сертификации, от чего зависит 

улучшение основных показателей качества окружающей среды, и благополучием населения. 

Основными целями экологической сертификации являются: 

- повышение качества продукции путем создания условий для открытой свободной конкуренции 

предприятий на едином рынке товаров и услуг на основе информации об уровне экологической чистоты 

продукции; 

- защита потребителя от недобросовестной деятельности изготовителя продукции; 

- подтверждение показателей, определяющих качество (далее - показателей качества) продукции в части 

экологической чистоты; 

- содействие потребителю в компетентном выборе продукции; 

- побуждение фирм, прошедших и желающих пройти экологическую сертификацию, к саморазвитию в 

производстве и реализации экологически качественной продукции. 

Добровольную сертификацию проходит продукция, чей уровень качества значительно выше, чем 

уровень, предусмотренный нормативными документами, или характерный для аналогов. Если производитель 

заявляет, что содержание вредных примесей в пищевой продукции или, что касается стройматериалов,  

миграция в окружающую среду, меньше официально допустимого в определенное число раз, то 

подтверждением этого служит Экологический сертификат и соответствующий знак. Что означает наличие 

добровольного сертификата качества? Во-первых, товар действительно высокого качества. Во-вторых, качество 

присуще не только опытным образцам, но и всей выпускаемой продукции на протяжении всего времени 

выпуска продукта. И конечно, производитель тщательно следит за тем, чтобы на каждом этапе производства 

все компоненты были качественны и экологически безопасны. 

Один из важных показателей — наглядное представление качества продукции и его отдельного, очень 

важного аспекта, который сегодня принято выделять особо — экологической безопасности продукции и 

производств. Возможны два варианта добровольной сертификации. Один из них - проведение ее с целью 

удостоверить, что фактические значения показателей, характеризующие полезные свойства, соответствуют 

требованиям нормативных документов (стандартов, правил торговли и т.п.). Другой - проведение с целью 

удостоверить, что уровень качества сертифицированных изделий, услуг - выше, чем предусмотренный 

нормативными документами или характерный для аналогов. Последний вариант имеет несомненные 

преимущества по критериям «Повышение конкурентоспособности» и «Обеспечение интересов потребителей». 

 
Рис.1. Утверждённые формы документов в Системе ССК 

 

Добровольная сертификация по критерию «Уровень качества выше, чем...» осуществляется по правилам 

Системы сертификации продукции - товаров и услуг по качеству (ССК) [4]. Она официально зарегистрирована 

Госстандартом России в 1994 г. (рег. № РОСС. RU. 001.040008 ССК). Применительно к сертификации по 

показателям экологической безопасности правила указанной системы были разработаны с участием ведущих 

специалистов, в том числе проф. Я.М. Луцкого - Главного токсиколога России, Главного детского токсиколога 

Москвы, проф. М.А. Пинигина - заведующего лабораторией НИИ экологии человека и гигиены окружающей 

среды и других. 
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Рис. 2. Графический пример соотношения фактического содержания и ПДУ токсичной примеси 

 

Экологический сертификат [рисунок 1] удостоверяет, что в продукции данного происхождения 

(изготовляемой данным предприятием) фактический уровень вредных факторов, например содержание 

вредных примесей - соединений солей тяжелых металлов и органических соединений в пищевых продуктах - 

меньше ПДУ в определенное число раз. Экологический сертификат выдается при значительно сниженном 

содержании вредных примесей относительно ПДК, ПДУ и т.п. Эти сведения могут быть полезны для лиц, 

поставляющих продукцию потребителю. Надлежащее информирование покупателя (потребителя) позволит 

либо ускорить сбыт продукции, либо несколько поднять цену, поскольку для ряда потребителей вопрос 

экологической чистоты продуктов питания - для них самих, и тем более для их детей - имеет существенное 

значение. 

Преимущества наличия Экологического сертификата могут быть достигнуты во всех звеньях цепи 

«товаропроизводитель - оптовик - розничная торговля - потребитель». В соответствии с законом «О 

техническом регулировании» [5] «объекты сертификации, сертифицированные в системе добровольной 

сертификации, могут маркироваться знаком соответствия системы добровольной сертификации. Порядок 

применения такого знака соответствия устанавливается правилами соответствующей системы добровольной 

сертификации» (Статья 22, п. 1). Для реализации данной статьи закона предприятию изготовителю 

предоставляется макет сертификационного знака в системе ССК на бумажном  и электронном носителе. 

Со своей стороны, владельцы сертификатов могут ссылаться на наличие у них этих документов  и знака 

соответствия (сертификационного знака)  в Системе ССК, представленного на рисунке 4, в своей рекламно-

информационной деятельности и размещать графическое изображение на упаковке продукции, в иных 

рекламно-информационных материалах. 

Повышение экологической безопасности продовольственных и непродовольственных товаров важно как 

для потребителей, так и для предприятий, изготовляющих и реализующих товары: хорошо поставленная и 

доказательная информация об экологической безопасности товара способствует повышению 

конкурентоспособности продукта. 

Уже в качестве эксперта, получив соответствующий документ, автор принимал участие в работе по 

экологической сертификации продукции более десяти предприятий. В списке сертифицированной продукции 

были молочные, мясные продукты, а также строительные материалы. Теперь имеются все основания для 

осуществления следующей части намеченного плана. Принимая участие в защите проектов в рамках VI ЕЭФМ 

и слушая доклады своих коллег, организовавших свои производства, пришёл к выводу, что практически перед 

всеми встал вопрос продвижения произведённого продукта (услуги). К сертификации все проявили явный 

интерес, но анализ финансовых аспектов сертификации показал труднодоступность этого процесса для 

«студенческого» предприятия, проходящего этап становления.  

В данный момент сформировалось конкретное предложение проведения сертификации качества услуг и 

продукции по качеству, в том числе, экологической сертификации, на льготных финансовых условиях для 

предприятий, организованных студентами и аспирантами УРГЭУ, а при успешной реализации – по 

распространению опыта на другие вузы региона. Автор проекта планирует принимать непосредственное 

участие в указанных сертификационных проектах в качестве эксперта. В дальнейших планах – регистрация 

собственного предприятия, которое будет заниматься не только сертификацией, но и консультированием 

(получаемая в ходе обучения специальность автора «Управление качеством в производственно-

технологических системах») специалистов по вопросам качества и безопасности продуктов (услуг). 

Необходимо внедрять экологические знания и связанные с ними ограничения практически во все сферы 

деятельности людей. Экологическая сертификация является подобной процедурой. В результате принятия ее в 

нашей стране и во всем мире мы не только избежим многих опасностей, связанных с ухудшением здоровья 

отдельных людей, но и не позволим себе портить окружающую среду, в которой живем не только мы, и в 

которой все взаимосвязано. 

Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ большое значение придает как 

развитию экологического сектора экономики, так и роли государства в формировании правил осуществления 

экологического аудита, требований к разработке технологий, создании условий для широкого внедрения 

экологического менеджмента, повышения информационной открытости промышленных предприятий в части 

их воздействия на окружающую среду и предпринимаемых мер по снижению негативного воздействия, 
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организации мониторинга динамики экологических показателей экономики, т.е. информационной 

составляющей экологической политики отводится большая роль, что подтверждает верность нашей гипотезы - 

степень информированности напрямую влияет на качество жизни. 

Опыт выступления с докладом на тему представленного проекта в ходе круглого стола «Качество XXI 

век: питание, здоровье» в рамках Всемирного Дня Качества в УрГЭУ показал, что аудитория была не слишком 

информирована в данном вопросе, но представленные материалы вызвали неподдельный интерес как 

студентов, так и преподавателей. Дегустация продуктов, прошедших экологическую сертификацию, по отзывам 

участников, была успешной и помогла сориентироваться в многообразии продуктов, представленных на рынке 

продовольственных товаров Уральского региона. Знак экологической сертификации стал узнаваемым для 

слушателей, в дальнейшем он станет ориентиром для выбора продукта на полке магазина. В очередной раз 

актуализируется проблема получения информации. Это позволяет сделать вывод о том, что должен быть создан 

эффективный информационный порядок, при котором каждый имеет возможность позаботиться о своём 

выборе сам, не перекладывая эти проблемы на плечи государства и общества.  

«Мы ответим на все вызовы, будем действовать творчески и результативно, трудиться ради общего блага 

и ради России. Мы будем идти вперед вместе, и вместе обязательно добьемся успеха», - как сказал Президент 

РФ в своём ежегодном послании. 
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ЖӘНЕ ӨҢІРЛІК СТАНДАРТТАРДЫ 

ҚОЛДАНУ 

 

Еліміздің халықаралық стандарттау жұмыстарына тиімді араласуының басты бағыты ол халықаралық 

стандарттарды мүмкіндігінше толық пайдалану. 

Қазақстанда халықаралык, өңірлік және басқа елдердің ұлттық стандарттарын қолданудың үш түрі бар. 

1. Халықаралық құжаттарды өзгеріссіз мемлекеттік стандарт түрінде қабылдау. Бұл әдіс тікелей әдіс 

немесе «мұқаба әдісі» деп аталады. Өйткені бұл өдісте халықаралық құжаттардың мәтіні өзгермей, тек қана 

мұқабасы өзгертіледі. 

2. Халықаралық құжаттар ел ерекшелігін ескеретін талаптар енгізу арқылы өзгертіледі. Бұл әдісте ҚР СТ 

мазмұны шетелдік аналогтардан өзгеше болады 

Стандарттар - бұл міндетті талаптарды бекітетін нормативті құқықты база және өнімнің бәсекеге 

қабілеттілігін қамтамасыз ететін өнім сапасы тұратын іргетас. 

Қазақстан Республикасының Индустриалды-инновациялық дамыту стратегиясының 9-шы Тараумен осы 

жұмыс жүргізілу керек приоритетті салаларды бекітеді [2]. Олар: денсаулықты сақтау, ауыл шаруашылық және 

оның өңдеу өнімдері, мұнай-газ секторы, энергетика, көлік, автомобильді жолдар, қызмет көрсетулер. 

Осылайша Қазақстан Республикасының индустриялық-инновациялық дамуы техникалық реттеу жүйесін 

реформалаумен тікелей байланысты.  

Мемлекеттік стандарттау және сертификаттау жүйелері мемлекеттік техникалық реттеу жүйесіне 

реформаланды, техникалық реттеу жүйесінің құрылымына кіретін бөлімшелер инфрақұрылымы қайта 

құрылды. 

Мемлекетіміздің индустриалды-инновациялық бағдарламасының ең бір басты мақсаты - бәсекеге 

қабілетті және экспортқа үялмай шығара алатын өнімдерді өндіру.  

Қазақстандық өндірушілерді ішкі және сыртқы нарықта жетістіктерге жеткізетін бірден бір құрал - ол 

халықаралық стандарттарға көшу болып отыр.  

Стандарт жасалатын өнім сапасының деңгейін қамтамасыз ететін реттеудің ішкі механизмі болып 

тұтынушылардың қажеттіліктері мен өндірушілердің мүмкіндіктері арасындағы баланс табылады.  
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Стандарттау жөніндегі техникалық комитеттер стандарттарды жасау үшін және өз функцияларының 

шегіндегі басқа жұмыстар үшін қажетті материалдық, кәэсіби және қаржы ресурстарын өздері табады. Кейбір 

жобалар техникалық реттеу жөніндегі уәкілетті органның ұйымдарымен, сонымен қатар мүдделі заңды 

түлғалармен келісу негізінде қаржылануы мүмкін [2]. 

Техникалық комитеттер келесі негізгі функцияларды орындау үшін құрылады: 

- өз қызмет саласында ұлттық және мемлекетаралық стандарттарды жасауды және қайта қарастыруды 

ұйымдастырады, сонымен қатар  сәйкес бағдарламаға ұсыныстарды дайындайды; 

- ұлттық стандарттарды үйлестіруді қамтамасыз етеді, сонымен қатар осы негізде халықаралық және 

аймақтық стандарттарды қабылдауға қатысады; 

- ұлттық және мемлекетаралық стандарттардың жобаларын қарастырады, олардың сараптамасын 

ұйымдастырады және өткізеді, «Қазақстан стандарттау және сертификаттау институты» РМК-на бекітуге 

жібереді немесе жобаларды қабылдамауға ұсыныстарды дайындайды; 

- стандарттау бойынша жұмыстардың кешенділігін қамтамасыз ете отырып, бір-біріне байланысты 

қызмет салаларында басқа техникалық комитеттермен қызмет істеу; 

- ұқсас халықаралық, аймақтық және шетелдердің ұлттық техникалық комитеттерімен өзара әрекеттесу 

кезінде Қазақстан Республикасының мүдделерін қамтамасыз етеді, сонымен қатар ИСО-ның техникалық 

комитетінің және мемлекетаралық стандарттау жөніндегі техникалық комиттердің жұмысына қатысады; 

- халықаралық стандарттарды жасауға қатысады (сонымен бірге егер стандарттардың жобалары басқа 

елдерде жасалса, жобаларды қарастыру арқылы) және ұлттық стандарттарды халықаралық ретінде қабылдауға 

ықпалын тигізеді; 

- мемлекеттік биліктің мемлекеттік және басқа органдарымен, түрлі ұйымдармен және жеке тұлғалармен 

өзара әрекеттеседі; 

- ұйым стандарттарының жобаларын (осы ұйымдардың ұсынысы бойынша) сараптауды ұйымдастырады 

және жүргізеді. 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сурет 1. Қазақстан Республикасының Дуниежузілік сауда ұйымына кіруіне байланысты туындайтын 

негізгі мәселелер 

 

Техникалық комитеттер өзінің ішкі реттеу және басқару механизмдері бар өзін-өзі реттейтін ұйымдар 

болу керек.  

Реттеу механизмдерінде өзін-өзі реттеу процестері кезінде өз функцияларын орындау критерийлері 

болып табылады: 

-техникалық регламенттердің қауіпсіздігі бойынша талаптар (стандарттарды жасау кезінде); 

- жасалған ұлттық стандарттарға сараптық қорытынды; 

Құқықтық заңдарды 

жетілдіру және 
техникалық 

заңдарды 

қалыптастыру 

Мемлекеттік стан- 

дарттарды жөне 
стандарттау жуйесін 

халыңаралық 

нормалармен үйлестіру 

Стандарттарды қолдануда 

міндетті турден ерікті 

түрге ауысу 

Стандарттардың 

мемлекеттік қорын 
(СМҚ) дамыту жөне 

жетілдіру 

Ұйымдың-
құқықтық және 

техникалық 

нормаларды 
анықтау 

 

Экспортқа шығарылуы 
мүмкін 

өнімді және оны 

нормативтік қамтамасыз 
етуді талдау 

 

Өнімнің қауіпсіздігіне жөне 

сапасына талаптарды нормалау 

шеңберінде техникалың 

заңдарға ауысу 

Ақпарат ресурстары мен СМҚ 

құжаттарына еркін кіре алу 

 

Нақтылы өнім 
топтарына, 

қызметтерге және 

жұмыс 

бағыттарына 

Зиянды және қауіпті 

өнімді анықтау және 

оларға қатысты 
нормативтік 

құжаттардың 

ғылыми-техникалың 

деңгейін талдау 

Өнімді жеткізіп 

тұруға жасалған 

келісімде және 
техникалық регламенттерінде 

сілтеулер енгізе отырып 

стандарттарға міндеттілік мән 

беру 

Ақпарат ресурстарын 

және нормативтік 
құжаттарын 

дайындаушылардың, ие 

болушылардың жөне 
қолданушылардың құқығы мен 

міндеттерін анықтау 

Жаңа бағдарламалық құралдарды 

енгізу 

Нақтылы өнім 
топтарына зиянды 

әсерлерге 

Отандық және 

халықаралық 
стандарттарды 

салыстыру 

Ерікті стандарттарды 

экспериментальды түрде енгізу 

және оның нәтижесін талдау Баспаханалар мен 

стандарттар сататын 

дүкендерді құру 

Отандық стандарттарды 

халықаралық 

стандарттармен 
үйлестіру 

бағдарламасын дайындау 

ДСҰ ақпараттық орталықтарын құру және жабдықтау, стандарттар мен 
техникалық регламенттердің 

біртұтас анықтау-библиографиялық деректер базасын жүргізу 
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- сәйкестікті растау кезінде стандарттардың қауіпсіздігі бойынша талаптарға сәйкестік презумпциясы; 

- стандарттарды жасау мөлдірлігінің қағидасын орындау кезіндегі қоғаммен қойылатын критерийлер. 

Техникалық комитеттер өндірушілердің, тұтынушылардың және сәйкес өнімге мүдделі тұлғалардың 

ұйымдарының (одан әрі - ұйым) құрылуы мүмкін [4]. 

Ұйым Қазақстан Республикасының техникалық реттеу жөніндегі уәкілетті органмен өзара әрекеттеседі. 

Өзара әрекеттесудің негізгі бағыттары болып табылады: 

- мемлекеттік стандарттарды, техникалық регламенттерді сараптау; 

- маркетингтік зерттеулерді жүргізу; 

- ұйым қызметінің саласында кадрларды оқыту және аттестаттау; 

- ұйымдардың - техникалық комитет мүшелерінің қызметін координаттау. Ұйым қатысушылары өз 

өкілдерін (дұрыс деп шешетін болса) техникалық 

комитетке жібереді. Сонымен бірге ұйымның әрбір қатысушысы (заңды тұлғалар) техникалық 

комитеттің жұмысына өз салымдарын салады, себебі техникалық комитет арқылы ұйым өте маңызды 

мәселелерді шеше алады, мысалы: 

- ғылыми-зерттеу жұмыстарын өткізу; 

- мемлекеттік стандарттарды, техникалық регламенттерді сараптау; 

- мемлекеттік стандарттарды жасау. 

Айналым қаражаты жиналуы мүмкін: интеллектуалды меншікті сатудан түсетін пайдадан; басқа 

инициативалы көздерден; халықаралық ұйымдар мен фирмалардың гранттарынан. 

Техникалық комиттер материалдық ресурстарды, жасаушыларды, сарапшыларды және орындалатын 

жұмысқа қатысқан басқа қатысушыларды қаржыландыруды ескере отырып, сәйкес жобаның қаржыландырылу 

көздері мен көлемдерін анықтайды.  

Техникалық реттеу жағдайында стандарттау жөніндегі техникалық комитеттің басты міндеті - ұлттық 

стандарттау жүйесінің дамуына ат салысу. 

Басқа міндеті - басқа бағыттар бойынша мемлекеттік стандарттарды сараптау және жасау және осы 

жұмыстарды қаржыландыру. Стандарттарды жасау бойынша жұмыстарды қаржыландыруға мүдделі ұйымдар 

мен жеке тұлғалар тартылу қажет. 

Техникалық реттеу жүйесінің мемлекеттік тапсырысы тек қана бір «бағытта» ағатын болады. Бұл 

«бағыт» - Қазақстан Республикасының Үкіметі мен техникалық реттеу жөніндегі уәкілетті орган арасындағы 

өзара байланы [1]. Соңғысы мемлекеттен аса маңызды стандарт түрлеріне тапсырыстар алады: экологиялық 

қауіпсіздік, өзара алмасушылық бойынша. 

Ал тапсырыстардың барлық басқа түрлері бизнес-топтардан, өнеркәсіптен келу керек және оларды 

техникалық комитеттер орындайды. 

Әрекет етіп, ҚР СТ 1.15-2004 «Техникалық комитет. Құру және функционалдау тәртібі» [3] стандартын 

мынадай бөлімдерінде қайта қарау керек: 

- «тұрып қалу» мерзімдерін көрсетуді - техникалық комитет түрлі себептермен (кадрлар құрамының 

өзгеруі, ұйымның қайта ұйымдастырылуы және т.б.) стандарттау саласындағы жұмыстарды белгілі бір период 

ішінде жүргізбеу, сонымен қатар бөлімге қосымша: 

- техникалық комитет құру бойынша өтініштің түсуі кезінде құжаттама мазмұнына қойылатын 

талаптарды, себебі әрекет ететін талаптар берілетін жұмыстар бағдарламасынан, техникалық комитет 

мүшелерінің тізімінен және техникалық комитет құрылатын ұйымның атауынан басқа нақты талаптарды 

көрсетпейді; 

-техникалық комитет ережесіне және құрылымына қойылатын талаптарды, себебі бұл кұжаттарды жасау 

кезінде ереже мен құрылым мазмұнына қойылатын талаптар жоқ; 

- техникалық комитетті тарату үшін қойылатын талаптарды, себебі заңды негіз және тарату үшін 

критерийлер жоқ; 

- техникалық комитет құру кезінде құжаттарды заңды ресімдеу бөлімінде өзгертулерді. 
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СЫНАҚ ЗЕРТХАНАЛАРЫН АККРЕДИТТЕУДІҢ ӨНІМ САПАСЫНЫҢ КЕПІЛДІГІ РЕТІНДЕ 

 

Қазақстан Республикасының Президенті Нұсұлтан Назарбаевтың Қазақстан халқына 2015 жылғы 30 

қазандағы Жолдауында бүкіләлемдік дағдарыс кезеңінде мемлекеттің дамуының жаңа этаптары анықталды. 

Мемлекетіміздің қазіргі уақыттағы экономикалық саясатының басты мақсаты глобализация жағдайында 

тұрғындардың өмір сүруінің жоғары деңгейін қамтамасыз ете алатын және Республикамыздың әлемдегі басқа 

дамыған елдер қатарында өзінің орынын табуы үшін қажетті эффективті ұлттық экономиканы құру [1]. Осы 

мәселелерді шешу мақсатында Елбасы Үкіметке бизнес өкілдеріне өндірілетін тауарларының, қызметттің, т.б. 

сапасын бақылауды өзі реттей алатын жағдайлар жасауды тапсырды. Қазақстан Республикасы Еуразиялық 

Экономикалық Одаққа мүше болуына байланысты тауар өндірушілердің қызмет көрсету аясы да кеңіді, 

сондықтан тұтынушылардың құқығын қорғау жүйесін толықтыру қажеттігі туындады. 

Адамзаттың өмірінің қауіпсіздігін қамтамасыз ететін мәселенің бірі –олардың тұтынатын өнімдерінің 

сапасы туралы мәселесі. Осы себептен, тауар өндірушілер  өндіретін тауар немесе қызмет түрінің сапасын 

қамтамасыз ету үшін қойылатын талаптарды білуге және онымен танысуға міндетті. Бұл талаптар 

тұтынушылардың әр түрі үшін бірдей емес және олар бәсеке деңгейіне, климаттық жағдайларға, мәдени 

дәстүрлерге және басқа да көптеген факторларға байланысты болады. Осыған байланысты сапаны басқару, сапа 

көрсеткіштерін сандық және сапалық деңгейінде талдай білу, сапаға әсер етуші процестерге әсер ете білу қажет. 

Кәсіпкерлердің тұтынушылардың сеніміне кіруге ұмтылатын тауардың немесе қызмет түрінің сапасын және 

қауіпсіздігін  дәлелдейтін сертификаттары болуы керек. Қазіргі бәсекелестктің кең тараған жағдайында 

еліміздің ішкі және сыртқы нарығына бәсекеге қабілетті шығарылатын өнім, орындалатын жұмыстар мен 

қызметтер сапасына жоғары талаптар қойылады. Сертификатпен расталатын қажетті сапа көрсеткіштері бар 

өнім шығаратын кәсіпорын мүмкіндігін бағалау үшін объективті көрсеткіштерді дайындау қажет. Өнімнің 

халықаралық сапа стандарттарына сәйкестігін растайтын сертификат өнімді жеткізуге келісім-шарт құру үшін 

басты фактор болып қызмет етеді. Кез келген кәсіпорынның болуының басты көзі сапалы өнімді жақсы өткізу 

болып табылады. 

Елбасы өзінің Қазақстан халқына Жолдауында Үкіметке «әкімшілік реформа аясында бизнеске түсетін 

әкімшілік салмақты батыл азайтуды, рұқсат беру жүйесін, ең алдымен лицензиялауды, сертификаттауды, 

аккредиттеуді одан әрі оңайлатуды» тапсырған болатын. 

Қазіргі уақытта Қазақстанда орнатылған халықаралық тәжірибемен үйлестірілген, өндіріс пен 

тұтынушыдан талап етілген тиімді ұлттық стандарттау жүйесін құру бойынша жұмыстар жүргізілуде. Міндетті 

талаптар жүйесін құру, сәйкестікті бағалау және растау, бақылау және қадағалау процедуралары, аккредиттеу 

және стандарттау механизмдеріне әсер ететін техникалық реттеу жүйесін реформалау процесі жүруде. Мұндай 

реформаны жүргізу шарушылықтың нарықтық механизмдерінің қызмет етуі және өзін-өзі ұйымдастыруы үшін 

қолайлы жағдайлар жасау қажеттілігімен негізделеді. Белгіленген реформаны іске асыру және Қазақстан Бүкіл 

әлемдік сауда ұйымына кіргенге дейін және кейін қазақстандық өнімнің дүние жүзін жаулап алуы үшін де 

қажет [2]. 

Сонымен қатар, сапа жүйесі мен тауар сапасын сәйкестендіруші ұйымдар, сынақ жүргізуші орталықтар 

мен зертханалар өздерінің компетенттілігін жеткілікті түрде дәлелдеуге тиіс. Сынақ жүргізуші орталықтар мен 

зертханалардың беретін құжаттарына деген сенімді, олардың жалпы қабылданған критерийлерге сәйкес 

компетентциялылығын бағалайтын аккредитация арттырады. Аккредиттеу халықаралық стандарттарға сай өнім 

шығарушы кәсіпорындар үшін өте ыңғайлы және әлемдік нарыққа шығудың басты құралының бірі болып 

табылады.  

Қазақстан Республикасының Еуразиялық Экономикалық Одаққа мүше болуына байланысты тауар 

өндірушілердің қызмет көрсету аясы да кеңіді, сондықтан тұтынушылардың құқығын қорғау жүйесін 

толықтыру қажеттігі туындады, осыған байланысты техникалық реттеу сферасындағы заңдылықтарды 

үйлестіру маңызды мәселе болып табылады. Техникалық реттеу сферасының маңызды құрамдас бөлігі 

аккредиттеу саласын дамыту - Қазақстан Республикасының экономикасында өздеріне тән функцияларды одан 

әрі дәйекті түрде және ойдағыдай орындау үшін қолайлы жағдайлар мен алғышарттарды қамтамасыз ету болып 

табылады. 

Қазақстан Республикасында Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігі 

Техникалық реттеу және метрология комитетінің Ұлттық аккредиттеу орталығы (ҰАО) сәйкестікті бағалау 

саласында аккредитттеу жөніндегі орган болып табылады. 2010 жылы халықаралық  зертханаларды 

аккредиттеуші ынтымақтастықтың, ILAC-тың толық мүшесі болып ILAC MRA қол қоюымен қабылданды. 2012 

жылы РАС-тың толық мүшесі болып және ІАҒ MLA келісіміне қол қоюшы болды.  

Аккредиттеу Органына қойылатын Халықаралық талаптарға сәйкес және аккредиттеу облысында 

жұмыстарды ұйымдастыру мақсатында аккредиттеудің Техникалық комитеттері (ТК) жұмыс істейді: Сынақ 

зертханаларын; Салыстыру және калибрлеу зертханаларын; Сәйкестікті растау органдарын; Зертханааралық 

салыстыру сынақтары бойынша. 

Аккредиттеудің  Техникалық  комитеті Техникалық комитет туралы ережеде бекітілген. 

http://normativ.kz/view/66219/#z0
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Сынақ зертханалары (орталықтары) аттестаттауды жүзеге асыратын заңды тұлғалар өз қызметiн 

Қазақстан Республикасының «Техникалық реттеу туралы» және «Өлшем бiрлiгiн қамтамасыз ету» туралы 

заңнамасына сәйкес жүзеге асырады [3]. 

Мемлекетімізде бұл бағытта бірталай жұмыстар атқарылды. Атап айтсақ заманауи нормативтік 

құқықтық база құрылды, отандық өнім үшін әлемдік стандарттарға және БСҰ нормаларына сәйкестендірілген 

бірегей заңдық актілер құрылды.  

Қазақстан Республикасындағы рұқсат беру жүйесін жетілдірудің тұжырымдамасына сәйкес қазіргі 

уақытта лицензиялау, сертификаттау және аккредиттеу саласындағы бірыңғай мемлекеттік саясатты пысықтау; 

кәсіпкерлік қызметті реттеудің ерікті сертификаттау және аккредиттеу, азаматтық-құқықтық жауапкершілікті 

сақтандыру, техникалық регламенттер арқылы реттеу сияқты балама нысандарын кеңінен пайдалану 

жұмыстары жүргізілуде.  

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 27 тамыздағы N 773 қаулысымен "Аккредиттеу 

жөніндегі ұлттық орталық" ЖШС аккредиттеу органы болып анықталды.  

Еуразиялық Экономикалық Одақ аясында өнімнің сәйкестігін растау жұмыстарын жүргізуші сәйкестікті 

растау органдарын  және сынақ зертханаларын аккредиттеуді өзара қабылдау туралы Келісім Қазақстан 

Республикасының аккредиттеу органы, Ресей Федерациясының аккредиттеу органы, Беларусь 

Республикасының аккредиттеу органы арасында жасалды, сонымен бірге бұл одаққа Қырғыз Республикасы, 

Армения мүшелікке енді және дайындалуда. 

Өнімнің сәйкестігін растау жұмыстарын жүргізуші сәйкестікті растау органдарын  және сынақ 

зертханаларын аккредиттеуді өзара қабылдау туралы Бірегей талаптарға: Аккредиттеу органдарыны қойылатын 

талаптар; Аккредиттеу процестеріне қойылатын талаптар; Техникалық регламенттер; Стандарттар; Міндетті 

сертификаттауға жататын өнім тізімі; Сәйкестік сертификаттарының формалары жатады. 

Сонымен қатар халықаралық талаптарды есепке ала отырып бірігей принципке негізделген ұлттық 

аккредиттеу жүйелерін дамыту жоспарын құру, аккредиттеу органдарының аккредиттеу процедураларын өзара 

салыстыра отырып бағалау жұмыстарын жүргізу де жоспарланған. 

Осы мақсаттарға жету үшін қазақстандық аккредиттеу органының алдағы жұмыстары аккредиттеу 

критерийлерін мүлткісіз  орындау, кадрлердің біліктілігін арттыру және жаңа кадрлер дайындау, Ұлттық 

аккредиттеу центрін коммерциялық емес акционерлік қоғамға көшіру, Қазақстан Республикасының 

аккредиттеу облысындағы заңдарын халықаралық талаптарға сай келтіру жұмыстарын орындауға бағытталған.  

Ұлттық акредиттеу центрінің  миссиясы - өнімнің, процестердің адам мен қоршаған орта қауіпсіздігін, 

оның ішінде өсімдік және жануарлар әлемінің қауіпсіздігін қамтамасыз етуде сәйкестікті бағалау центрлерінің 

техникалық компетенттілігін дәлелдеу. Мақсаты – сынақ хаттамалары мен сәйкестік сертификаттарын шетелде 

қабылдау үшін қажетті жағдайлар жасау және қазақстандық экспортты жүргізуге көмек көрсету. Міндеттері – 

халықаралық аккредиттеу жүйесіне көшу, халықаралық стандарттар талабына сай келетін зертханалар мен 

сәйкестікті растау органдарының торын құру, ILAC – қа мүшелік статусын сақтау және РАС ұйымы арқылы 

ІАҒ құрамына толық ену. Бұл алға қойған мақсаттар мен міндеттерді орындауға қажетті жағдайлардың 

барлығы Қазақстан Республикасында жеткілікті деп ойлаймыз. 

«Елімізде ұлттық және Кеден одағы деңгейінде жұмыс істейтін 600-ден астам сынақ орталықтары бар. 

Қазіргі уақытта Кеден одағының техникалық регламенттері қабылданып жатыр. Олар азық-түлік және ауыл 

шаруашылығы өнімдері, электр техникасы, төменвольтті құрылғылар салаларын қамтиды». 

«Сынақ зертханалары біздің аккредиттеу орталығымен аккредиттеледі. Дегенмен, елімізде барлық 

бағыттар бойынша сынақ зертханалары құрылмаған. Мемлекеттік бағдарламасы аясында сынақ орталықтарын 

дамыту және жабдықтау бойынша қаржы бөлуді қарастырып отыр. 

Екіншіден, метрология саласындағы біздің этолондарымызды жыл сайын жаңартып жатырмыз. Олар 

өздерінің халықаралық прототиптерімен салыстырылып отыруы тиіс». Кешендік жоспарда да, 2015-2019 

жылдарға арналған  бағдарламада да тиісті шаралар қарастырылған. Егер де қандай да бір өнімді сынақтан 

өткізуге арналған зертхана болмаса, оны шетелге шығарып тексеру қажеттігі туындайды. Ал бұл қосымша 

шығындарды керек етеді. Сондықтан, елімізде тиісті зертханалық базаның болғаны жөн. 

Жалпы, елімізге бүгінгі күні зертханалар санын арттыру керек. Олар құрал-жабдықтар, сынақ жүргізуге 

қажетті заттармен толық қамтылады, сол себептен құны да қымбатқа түспек. Әрбір зертхананы құруға 

миллиард теңге көлемінде қаржы қажет болуы мүмкін. Сонымен қатар, 2020 жылға дейінгі кешенді жоспар 

аясында зертханаларды құрумен қатар инфрақұрылымды да дамытуды жоспарлап отыр. 
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ҚАЗАҚСТАНДА ФУНКЦИОНАЛДЫ НАН ТҮРЛЕРІН ӨНДІРУ ЖАҒДАЙЛАРЫ 

 

Қазақстанның тамақ өнеркәсібі экономикамыздың ең маңызды саласы болып табылады. 

Ауылшаруашылық шикізаты өңделіп, азық-түлік саласын құрайды. Оның құрамына 20 саладан аса үлкен топ 

біріктрілген. Олардың ең негізгілері: ет, сүт, наубайхана, балық, консерва және конндитерлік өнімдер. 

Қазақстан Республикасы Сатистика агенттігінің мәліметіне сәйкес, өткен жылы азық-түлік өнімдері өндірісінің 

көлемі 2011 жылға қарағанда 103% болды, сусындар өндірісі - 115% жуықтады. Оның үстіне құрылымдағы 

қайта өңдеу өндірістері 15,5% жетіп, еліміздегі металлургиядан кейінгі екінші орынға шығып отыр. 

сарапшылардың айтуынша, қазір Қазақстанның тамақ өнеркәсібі тұрақты дамып келеді. Жоғары бәсекелестік 

пен экспорттық мүмкіндіктің жоғары болуы саланы ынталандырып отыр. Мемлекеттік бағдарламалар 

қабылдап, шағын және орта бизнеске қолдау көрсету, салықтық жеңілдіктер жасау, аталған саланың еркін 

дамыуна әрі жақсы жетістіктерге жетуіне жағдай туғызды. 

Қазақстанның статагенттігінің мәліметінше, жан басына шаққандағы нан және нан өнімдерін тұтыну 

көрсеткіші жылына 110 кг жуықтайды. Бұл белгіленген ең төменгі есептен күніне 240 грамм немесе, жылына 88 

келіге артық. Оның үстіне жергілікті кәсіпорындар өндірген нанның түрі мыңнан асып шығылады. Және жыл 

сайын бәсекелестік күреске лайықты саны артып отырады. Өндірісте заманауи технологиялар қолданылып, 

әртүрлі дәмдеуіштер қосылады. Отандық нан өнімдері саласында бидай ұнынан пісірілген нан 50% және қара 

нан үлесі 30% жуықтаса, тәтті тоқаш өнімдері нарықтың 15% иеленеді. Ал қалған 5% кептірілген нан, бәліштер 

мен печенье өнімдері құрайды. Нарық қатысушылары қазақстандықтардың нан өніміне қатысты талғамы 

жоғары екенін айтады [1]. 

Ауыл шаруашылығы министрлігінің мәліметінше, Қазақстанға қазіргі таңда сүт өнімдерінің 40%-ы, ет 

өнімдерінің 29%-ы және көкөніс өнімдерінің 43%-ы шет елдерден жеткізіледі. Яғни, еліміздің отандық тамақ 

өнеркәсібі өнімдерін қамсыздандыру қадамы әлі де күшейе қойған жоқ. Сондықтан Елбасымыздың алдағы он 

жылда ел экономикасын әртараптандыру жөніндегі тапсырмасына осы сала да ілігеді.  

Қазақстан халқының өмір сүру ұзақтығы мен өмір сүру деңгейі тағам проблемаларына тікелей 

байланысты. 

Қазақстан Республикасының Тағам академиясының президенті, профессор Төрегелді Шармановтың 

айтуы бойынша: «Нутриенттердің тапшылығынан болатын сырқат барлық белгілі аурулардың шамамен 75-80% 

құрайды, әрі олардан келетін әлеуметтік-экономикалық шығын да аз емес. Қалыпты тіршілік үшін қажетті тіпті 

аз мөлшердегі микро- және макронутриенттердің үнемі жетіспеушілігі көптеген ауруларды туғызып, 

ушықтырады». 

Қазіргі уақытта еліміздегі тұрғындардың  60-90% микронутриенттердің жетіспеушілігі анықталған . 

Микронутриенттер - бұл адам ағзасында синтезделмейтін қажетті заттар  және ол күнделікті тамақпен 

бірге ағзаға келіп түсуі керек. Оларға жататындар: дәрумендер, минералдық заттар, амин қышқылдары. 

Адам ағзасын микронутриеттермен қамтамассыз ету үшін әсіресе күнделікті тұтынудағы нан және нан-

бөлке бұйымдарын осы заттармен байыту арқылы қол жеткізуге болады.  

Үнемі сұраныстығы «Нарезной», «Дарницкий», «Столичный» және т.б. сол сияқты нан өнімдерін байыту 

үшін В1, В2, В3, В6, РР дәрумендерін, темір, йод, кальций, цинк және т.б. минералық заттар қолданылады.  

Нан және нан - бөлке бұйымдары Қазақстанның өз шикізаты мен өндірісі есебінен халықтың сұранысын 

толық қамтамассыз ететін азық-түлік тауарларының басты түрі болып саналады. Кейінгі уақытта 

мемлекетімізде нан өндірісі саласында нан және нан-бөлке өнімдерін пісірумен айналысатын кәсіпорындардың 

саны артуда. Бұл қуантарлық жағдай, себебі бұл кәсіпорындардың саны көбейген сайын бәсекелікте артады да, 

нәтижесінде тауардың сапасыда жақсарады деген сөз. 

Елімізде қазіргі уақыттағы сатылымда дәстүрлі қара нан, ақ нан, батон және сақтау уақыты шектеулі 

құрамында минералдық және органикалық элементтері бар төменгі колориядағы нан - бөлке бұйымдары басым 

шығарылады.  

Дүние жүзіндегі нан өндірісіндегі жаңа бағыт бұл - функционалдық нан өнімдері, яғни байытылған және 

емдік-профилактикалық өнімдер. Оларға деген сұраныс жыл сайын артып отыр. Осыған қарамастан біздің елде 

пайдалы қоспалармен жасалынған нан және нан - бөлке бұйымдарының өндірісі баяу дамуда. 

Диеталық және емдік-профилактикалық, оның ішінде йод және дәрумендік-минералдық, ақуыздық 

байытылған нан және нан-бөлке бұйымдарының ассортиментін ұлғайту ауыр және денсаулыққа зиянды жұмыс 

атқарушылар, балалар мен жүкті әйелдер, әр-түрлі аурулармен ауратын адамдар үшін өте қажет болып отыр. 

Нанның тамақтық құндылығы мен функционалдық қасиеттерін арттыру үшін оларды шынайы 

өнімдермен, оның ішінде биологиялық белсенді заттармен байыту қажет. Қазіргі уақытта басқа елдердің 

барлық нан өндірісінде дәстүрлі емес шикізат түрлері қолданылады. Оларға келесідей функционалды қоспалар, 

яғни нан байытқыштарының түрлері жатады: 

 ақуыз, дәрумендер мен минералдық заттардың көзі ретінде - сүт өнімдері және одан алынатын 

өнімдер пахта, сірне); 

 ақуыздық байытқыштар (соя, күнбағыс және мақта, бидай кеуектері, дәнді - дақылдар); 

 нанның тамақтық құндылығын арттыру үшін - жеміс және көкөніс қоспалары; 
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 дәрумендер мен минералдық заттар (көбінесе ұнды дәрумендеу); 

 азықтық талшықтар мен энтерособенттер (бидай кебектері, алма, цитрус, қызылша пектиндері, 

натрий альгинаты, ламинариялық кальций, сонымен қатар микробтық полисахаридтер) [2]. 

Әлемде функционалды нан және нан-бөлке бұйымдарының бірнеше түрлері бар, айтар болсақ азықтық 

талшықтармен байытылған; сыртқы қабығы алынбаған бүтін дәннен дайындалған; әр-түрлі дақылдардың 

жоңқаларынан жасалынған; әр-түрлі емдік қасиеттегі нан түрлері және т.б. 

Азықтық талшықтармен байытылған нандар адам ағзасынан токсиндик заттарды шығару үшін және ішек 

жолдарын жақсарту мен семірудің болдырмуы үшін арналған. Құрамына азықтық талшықтар қосылып 

дайындалған нанның энергетикалық құндылығы төмен болады оның және шек жолдарының жұмысын реттейді 

және ол жылдам қорытылады. Яғни ол адам ағзасына емдік-профилактикалық жұмыс атқарады. 

Функционалды нан түрлері тек ауру адамдарға ғана емес, сонымен қатар дені сау адамға 

профилактикалық мақсатта тұтынуларына қажет [3,б. 145-153]. 

Функционалды нан қазіргі уақытта барлық елдердің халық денсаулығын сауықтыру бағдарламаларының 

негізгі құрамы болып қалыптасқан. Жалпы әлемдік тәжірибеге қарасақ, функционалды нан түрлері бойынша 

және жалпы функционалдық азық-түлік түрлерінен Жапония көш басында тұр. Оларда өткен табиғи апаттан 

кейін бірден дәм ағзасынан радиацияны шығару үшін құрамында пектин, ламиндик азық-түліктерді шығара 

бастады. 

Көршілес елдерді алсақ, Ресейлік ғалымдар остеопорозбен ауратындар үшін кальциймен қамтамасыз ету 

мақсатында бормен байытылған нанның рецептурасын ойлап шығарған. Украиналықтар болса теңіз 

ракушкасынан алынған биокальциймен байытылған өнім дайындауды ойлап тапқан.  

Белоруссия мемлекетіне қарасақ олардағы нан зауыттарының 90%-ы мемлекет қожалығында. Осының 

арқасында нан өндірісінің саласы толық мемлекеттің бақылауында және нан өндірісін дамыту бойынша ортақ 

ұлттық бағдарлама іске асырылып отырады. Сондықтанда оларда егер диабетиктер немесе жүкті әйелдер мен 

балалар үшін нан сорттарын шығару қажет болса, осы бағытта жұмыс жылдам іске қосылып бірден 

қаржыландырып отырылады. 

Біздің елімізде болса функционалды нан өнім түрлері бірен-саран кездеседі. Отанымыздағы нан 

өндірушілер функционалды нан түрлерін шығару тиімді емес деп есептейді. Егер мемлекет тарапынан қолдау 

көрсетілмесе бұл бағытта жұмыс жасауға құлық танытушылар жоқ. Қазіргі уақытта дүкен сөрелерінен 

функционалды нан түрінен тек кебектен жасалған нан түрлерін ғана көреміз. 

Соңғы жылдары жергілікті халық тұрғандарының дұрыс тамақтанбауы салдарынан болатын түрлі 

аурулар: қант диабеті, атерослероз, зат алмасуының бұзылуы, ұнды кондитер өнімдерінің тағамдық және 

биологиялық құндылығын жоғарылатудың өзекті мәселелерінің біріне айналды. 

Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университеті ғалымдары Болкенов Б.Т., Амирханов Қ.Ж., 

Оспанов Е.А. жұмыстарында тамақ өндірісінде теңіз орамжапырағын (ламинария) нан өнімдеріне қосып 

өндіруді ұсынған. 

Нан өнімдері ең көп қолданылатын азық болғандықтан теңіз орамжапырағын белгілі мөлшерде нан 

өнімдеріне қосса, онда түрлі аурулардың алдын алуға және емдік-сауықтыру мақсатта үлкен септігін тигізеді.  

Теңіз орамжапырағы құрамында полисахаридтер: 

- ламинарин -21%, 

- маннит-21; 

- фруктоза-4%; 

- йодидтер (2,7-3%); 

- витаминдер (В1, В2, В12, А, С, Д, Е); 

- макро- және микроэлементтер (натрий, калий, кальций, фосфор, темір, магний, мырыш, бром, мыс ) 

және т .б. заттар бар. 

Теңіз орамжапырағының емдік қасиеті оның құрамында йодтың көп болуымен түсіндіріледі. Теңіз 

орамжапырағын көбінесе зоб ауруына қарсы және астеросклероз кезінде қолданады. 

Ж.Қ Үсембаева, техника ғылымдарының докторы, профессор, “Сыра ашытқысын қолданылып әзірленген 

бидай ұны нанына уыт суспензиясын қосып дайындау” ғылыми жұмысында нан құрамын құнарландырып, 

байыту бағытында сыра және арнайы тағамдық ашытқылар көп мәрте қолданылған. 

Тәжірибелер талдауларында нан ашытқысын сыра ашытқысымен ауыстырып, ферметті ашытқы 

препараттарын, сыра ашытқысы автолизатын пайдаланып, нанның биологиялық құндылығын көтеру. Сыра 

ашытқысы жоғары технологиялық қасиеттерге, атап айтқанда - зимазды, мальтазды белсенділікке ие, 

осмосезгіштігі нан ашытқысына қарағанда жоғары. 

Нан өнімі ассортиментін жаңарту негізіндегі мақсаты - сыра ашытқысын пайдаланып, соргодан алынған 

уыт суспензиясының қамырдың жетілуіне деген әсерін бақылап, нан сапасын жоғаратуын көздеді. 

Д.А Шаншарова, т.ғ.к, доцент, “Нан өндірісінде судан шөбінің дәнін пайдалану“ тәжірибе жұмысында 

нан өнімдерінің белгілі бір қоспасын құрау үшін әртүрлі дақылдарды пайдалану нан өндірудің бірден бір 

бағыты болып табылады [2]. 

Сонымен, нанның сапасы органолептикалық және физика-химиялық көрсеткіштері – судан шөбі дәнінің 

ұнын қосқандағы мөлшерін,ықшамдап алған байланыстардағы жүгінсек, ең ықшам түрі ашытқысыз қамыр 

тәсілімен қамыр дайыдағанда I сортты бидай ұнымен судан шөбі дәнінен дайындалған ұнның қатынасы 90: 10 

болғанда жақсартады. 
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Тәжірибе нәтижелері, нанның тағамдық құндылығын арттыру үшін, тұтынушылар сұранысын 

қанағаттандыруы және өнімдері түрлерін кеңейту үшін судан шөбі дәнінің ұнын пайдалануға болатындығын 

растады [3]. 
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КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ - КАК ОБЕСПЕЧИТЬ 

 

Качество и безопасность пищевых продуктов – это важная задача, стоящая не только перед работниками 

пищевой промышленности. Для каждого человека вопрос качества и безопасности пищевых продуктов 

является жизненно важным. От того, как мы питаемся, зависит наше здоровье, работоспособность, качество 

жизни, и здоровье и жизнь будущих поколений. Как же обеспечивается это самое качество и та самая 

безопасность того, что мы ежедневно потребляем в пищу? Для этого мировое сообщество уже разработало 

множество методов и рычагов воздействия на производителей. Существую различные международные 

стандарты, помогающие обеспечить качественный выпуск продукции на всех этапах ее производства. 

Обеспечение качества является очень емким понятием, вмещающим в себя множество вопросов, каждый 

из которых влияет на качество продукта на отдельных этапах производства и в целом, на конечный итог. 

Разработана система менеджмента качества и безопасности пищевых продуктов, как комплекс 

организационных мероприятий, обеспечивающих качество, которые, в конечном итоге, влияют и на 

безопасность пищевой продукции. 

При производстве пищевой продукции система обеспечения качества должна соответствовать 

следующим условиям:  

- разработка продукции в соответствии со всеми требованиями и стандартами, обеспечивающих качество 

и безопасность пищевых продуктов;  

- на каждую операцию по производству и контролю имеется четкая документация, соответствующая 

правилам стандарта;  

- полномочия и ответственность исполнителей строго регламентированы;  

- упаковка и исходное сырье также производятся, поставляются и используются согласно требованиям 

данных мероприятий;  

- контроль промежуточной продукции, получаемой в ходе технологического процесса и валидация (то 

есть проверка того, что требования, выставленные для достижения конкретной цели, выполнены полностью);  

- проведение контроля и проверки готовой продукции в соответствии с действующим законодательством 

и существующими стандартами;  

- существование процедур по самоконтролю и аудиту качества, которые регулярно оценивают 

эффективность и пригодность действующей системы обеспечения качества. 

Появление, разработка системы менеджмента качества и безопасности пищевых продуктов стало итогом 

многолетнего опыта, построенного на успехах, неудачах и промахах, и победах. Наиболее экономически 

развитые страны мира используют такие системы в обязательном порядке. Это строго контролирует 

государство. Управление безопасностью пищевой продукции необходимо не только для того, чтобы повысить 

прибыли от производства, снизить риски выпуска некачественной продукции. Опыт других стран показывает, 

что статистика пищевых отравлений населения снижается значительно. 

Качество и безопасность пищевых продуктов должны стать девизом для производителей этого сектора 

экономики. Внедрение системы менеджмента пищевой безопасности даст следующие неоспоримые 

преимущества:  

- принципиально иной подход к решению проблемы обеспечения качества и безопасности пищевых 

продуктов – не ретроспективный, а превентивный – значительно снижающий потери от обнаружения брака и 

отзыва продукции;  

- конкретное распределение ответственности за обеспечение безопасности пищевых продуктов;  

- уверенность в безопасности пищевых продуктов подтверждается документально, что в случае судебных 

разбирательств становится особенно важным;  

- системный подход, который учитывает все показатели безопасности пищевых продуктов - от исходного 

сырья до конечных продуктов;  

- рациональное использование ресурсов для управления безопасностью;  

http://www.zhardem.kz/news/1301646052.html
http://iksystems.ru/rus/services/quality_management.php
http://iksystems.ru/rus/services/quality_management.php
http://iksystems.ru/rus/services/food_safety.php
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- существенное снижение финансовых издержек, неизбежных при выпуске некачественной продукции;  

- рост доверия потребителей к производимой пищевой продукции;  

- обеспечение оптимального режима работы систем контроля и верификации;  

- расширение рынка сбыта, появление новых возможностей выхода на новые рынки;  

- рост конкурентоспособности произведенных товаров;  

- дополнительное преимущество в тендерах;  

- доверие зарубежных инвесторов;  

- репутация производителя качественных и безопасных продуктов питания;  

- гарантированное качество и безопасность продукции - безупречный имидж компании. 

Международные организации разработали и внедрили большое количество систем качества и 

безопасности. Основные из них - система безопасности на основе принципов НАССР (анализ рисков и 

критические контрольные точки), GMP (хорошая производственная практика), системы управления качеством 

по стандартам ISO серии 9000, одной из последних стала система менеджмента безопасности по ИСО 22000, 

основной компонент которой - план НАССР. 

Появление стандарта ISO 22000:2005 «Система менеджмента безопасности продуктов питания. 

Требования к организациям цепи производства и поставки» – это новое достижение в области менеджмента 

безопасности пищевой продукции для использования любой организацией, работающей в цепочке создания 

пищевой продукции. Стандарт создан на основе принципов НАССР и мирового опыта в системном 

менеджменте, и в настоящее время является самым прогрессивным способом управления, который 

обеспечивает выпуск безопасной пищевой продукции. 

В 2013 году начался пересмотр Международного стандарта ISO 22000 . Комитетом ISO/TC 34/SC 17/WG 

8 разработан рабочий проект нового стандарта, публикация которого, намечена на 2017г. 

Комитет обозначил основные изменения, которые будут характеризовать новую версию ISO 22000: 

- уточнение основных концепций, которые относятся к управлению критическими  контрольными 

точками, операционным программам, к подходу по управлению рисками, к отзыву и изъятию продукции, а так 

же к комбинации мер внешнего управления; 

- изменение терминов и определений; 

- требования стандарта станут более простыми и четкими; 

- упростится применение стандарта для средних и малых предприятий [1]. 

Международный стандарт ISO 22004 «Системы менеджмента безопасности пищевой продукции. 

Руководство по применению» содержит руководство по использованию ISO 22000 в четырех частях: 

планирование, реализация, верификация и улучшение (Планирование, Осуществление, Проверка, Действие). 

Разделы ISO 22000 связаны друг с другом, чтобы сформировать систему менеджмента безопасности пищевой 

продукции (FSMS).  

Создание системы менеджмента безопасности пищевой продукции FSMS является инструментом, 

используемым для уменьшения риска в отношении здоровья людей, связанного с продукцией организации; это 

также целесообразно для  обеспечения соответствия законодательным/ обязательным требованиям и/ или тем 

требованиям, которые заданы потребителями. ISO 22000 способствует утверждению систематического подхода 

при разработке, документировании, внедрении и поддержании FSMS. Неотъемлемым элементом этого подхода 

является менеджмент цепи поставок (оценка и одобрение поставщиков) и обеспечение безопасности продукции 

по ходу ее распространения.  

ISO 22000 требует применения динамического и систематического процессного подхода применительно 

к разработке, документированию, внедрению и поддержанию в рабочем состоянии 

FSMS. Это достигается путем эффективного планирования, координации, реализации, верификации и 

актуализации деятельности, а также путем соответствующих действий в случае несоответствия.  

FSMS разрабатывают  и  внедряют,  применяя  подход PDCA (Планирование – Осуществление– 

Проверка– Действие) следующим образом:  

a) планирование(Plan) стадий; от установления оперативной программы обязательных предварительных 

мероприятий, плана анализа опасностей по критическим контрольным точкам(ХАССП) и/или аналогичным 

средством для производственной программы обязательных предварительных мероприятий, таким как план, 

через проведение анализа опасностей и валидацию выбранных мероприятий по управлению, в целях 

установления процедур верификации и разработки системы для прослеживаемости; 

Производственная программа обязательных предварительных мероприятий является управляющим 

документом, в котором дается описание того, каким образом  опасности, угрожающие безопасности  пищевой 

продукции,  управляются  и  контролируются посредством ОPRPs.  

б) Внедрение (Do) мониторинга, коррекций, корректирующих действий и действий по обращению с 

небезопасной продукцией (повседневные операции);  

с) Верификация (Check) оперативных программ обязательных предварительных мероприятий, 

мероприятий по управлению и рабочих характеристик системы; 

д) Улучшение (Act) путем анализа общего функционирования системы (анализ со стороны руководства), 

актуализации системы или повышения ее результативности [2].  

Таким образом создание системы менеджмента безопасности пищевой продукции FSMS является 

инструментом, используемым для уменьшения риска в отношении здоровья людей, связанного с продукцией 
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организации; это также целесообразно для обеспечения соответствия законодательным обязательным 

требованиям или тем требованиям, которые заданы потребителями. ISO 22000 способствует утверждению 

систематического подхода при разработке, документировании, внедрении и поддержании FSMS. 

Неотъемлемым элементом этого подхода является менеджмент цепи поставок (оценка и одобрение 

поставщиков) и обеспечение безопасности продукции по ходу ее распространения.  

В настоящем стандарте установлены требования к системе менеджмента безопасности пищевой 

продукции. В рамках этой системы организация должна продемонстрировать свою способность 

контролировать опасности пищевой продукции, для того чтобы обеспечивать безопасность конечной 

продукции на момент их потребления человеком. 

Таким образом, можно сделать вывод, что раньше мы ошибались, занимаясь исключительно конечным 

продуктом. Опасности, угрожающие здоровью, могут возникать в любом звене цепочки создания пищевой 

продукции. Поэтому очень важно, чтобы все без исключения работники 'внутри компании осуществляли 

адекватное управление безопасностью, а не только контролеры, как это часто принято. Лишь тогда можно 

достичь желаемого результата. 
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СТАНДАРТИЗАЦИЯ КАК ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ОСНОВА УПРАВЛЕНИЯ 

КАЧЕСТВОМ 

 

Возросшая в мире конкуренция привела к ужесточению требований, предъявляемых потребителями к 

качеству продукции. О необходимости повышения качества и конкурентоспособности отечественной 

продукции говорится в ежегодных Посланиях Президента Республики Казахстан Н.Назарбаева народу 

Казахстана, и, в частности, в Послании от 30 ноября 2015 года «Казахстан в новой глобальной реальности: рост, 

реформы, развитие» [1]. 

Стандартизация представляет собой нормативный способ управления качеством. Ее воздействие на 

объект осуществляется путем установления норм и правил, оформленных в виде нормативных документов, 

имеющих юридическую силу. Стандарты определяют порядок и методы планирования повышения качества 

продукции на всех этапах жизненного цикла, устанавливают требования к средствам и методам контроля и 

оценки качества.  

Глобализация экономики и развитие международных торговых и производственных связей повышают 

требования, предъявляемые потребителями к качеству продукции. Для подтверждения качества продукции, 

предлагаемой различными поставщиками, необходимо наличие международных стандартов качества и 

соответствующих им документов - сертификатов качества, признаваемых в разных странах мира. 

В соответствии с международным стандартом ИСО 9000:2005 [2], качество – это степень, с которой 

совокупность собственных характеристик выполняет требования. При этом под требованием понимается 

потребность или ожидание, которое установлено, обычно предполагается или является обязательным. 

Аналогичное определение дано в новой версии международного стандарта ИСО 9000:2015: «качество – это 

степень соответствия присущих характеристик объекта требованиям» [3].  

Кроме того, в стандарте ИСО 9000:2015 «Системы менеджмента качества. Основные положения и 

словарь» даются следующие пояснения сущности понятия качество:«Организация, ориентированная на 

качество поощряет культуру, отражающуюся в поведении, отношении, действиях и процессах, которые 

создают ценность посредством выполнения потребностей и ожиданий потребителей и других соответствующих 

заинтересованных сторон. 

Качество продукции и услуг организации определяется способностью удовлетворять потребителей и 

преднамеренным или непреднамеренным влиянием на соответствующие заинтересованные стороны. 

Качество продукции и услуг включает не только выполнение функций в соответствии с назначением и 

их характеристики, но также воспринимаемую ценность и выгоду для потребителя» [3]. 

Внедрение систем менеджмента на предприятиях Казахстана активизировалось во многом благодаря 

целенаправленной работе государства и уполномоченного органа в сфере технического регулирования. В 

частности, в 2008 году была разработана «Концепция развития систем менеджмента в Республике Казахстан до 

2015 года» [4], основной миссией которой является объединение усилий органов власти, предприятий и 

организаций, в том числе общественных, а также граждан для содействия решению задач в области качества и 

конкурентоспособности отечественной продукции и услуг, активизация деятельности по созданию и 
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применению систем менеджмента, соответствующих требованиям международных стандартов, постоянного 

совершенствования этой деятельности на период до 2015 года.  

Были поставлены следующие стратегические задачи: 

- увеличение числа предприятий и организаций в Республике Казахстан, использующих мировой опыт 

внедрения современных систем менеджмента, в том числе интегрированной системы;  

- оказание помощи предприятиям в разработке и внедрении современных систем менеджмента;  

- совершенствование системы подготовки и аттестации экспертов- аудиторов по системам менеджмента; 

- развитие и совершенствование механизмов поощрения достижений в области качества и 

конкурентоспособности отечественной продукции. 

На момент принятия Концепции, то есть по состоянию на 1 апреля 2008 года, 1319 предприятий страны 

разработали, внедрили и сертифицировали систему менеджмента  качества на базе международного стандарта 

ИСО 9001, из них 165 пищевых и сельскохозяйственных предприятий, 184 предприятий строительства, более 

500 непромышленных предприятий, 353 предприятия находились на стадии разработки  и внедрения СМК.  

На эту же дату 93 предприятия сертифицировали систему экологического менеджмента, 59 предприятий 

– систему менеджмента охраны труда и профессиональной безопасности в соответствии с требованиями 

OHSAS 18001 и 18 предприятий – систему менеджмента безопасности пищевых продуктов в соответствии с 

требованиями ИСО 22000. 

По состоянию на 1 квартал 2011 года количество предприятий, внедривших и сертифицировавших 

систему менеджмента качества в соответствии с требованиями международных стандартов ИСО 9001 

составило 3604, ИСО 14001 – 249, OHSAS 18001 – 195, ИСО 22000  - 62 и SA 8000 – 3. 

К 2015 году количество отечественных предприятий, внедривших интегрированные системы 

менеджмента, увеличить до двух тысяч. 

В целом запланированные цифры были достигнуты. 

По состоянию на 2015 год в РК количество предприятий, внедривших системы менеджмента качества на 

соответствие ИСО 9001, составляет 7635. Всего же предприятий, внедривших различные системы менеджмента 

– 8322. Количество предприятий, внедривших ИСО 14001 составляет 3435,OHSAS 18001- 1220, ИСО 22000 – 

114, SA 8000 -24. 

Можно отметить успешную работу по внедрению СМК на предприятиях Южно-Казахстанской (682), 

Карагандинской (620), Жамбылской областей (636), а также в городах Алматы (1413) и Астана (771) . 

Приведенные данные свидетельствуют о том, что предприятия не просто внедряют СМК по ИСО 9001, а 

стремятся создавать интегрированные системы менеджмента. Наиболее часто интегрированные системы 

менеджмента создают на базе ИСО 9001 и дополняют системами экологического менеджмента, 

профессиональной безопасности и охраны труда, безопасности пищевых продуктов и социальной 

ответственности. 

В прошлом году вышла в свет новая версия международного стандарта ИСО 9001:2015[5]. Среднее 

время «жизни» версии ИСО 9001 составляет семь лет, поэтому выход новой версии в 2015 г. являлся плановым 

и предсказуемым событием. Конечно, новые версии стандартов разрабатываются не просто так – процесс 

принятия решения по этому поводу требует консультаций со всеми заинтересованными сторонами и одобрения 

большинства членов ИСО. Прежде всего, это требование времени. Экономика становится все более мобильной, 

глобальной и ориентированной на результат. Значительно увеличилась роль информационных технологий в 

управлении организациями, финансами, рынками. Все это должно быть отражено в требованиях к современным 

системам менеджмента качества (СМК). Так же должен быть учтен как положительный, так и отрицательный 

опыт использования ИСО 9001:2008. 

Бизнес-сообщество не раз обращалось в ИСО с просьбой разработать стандарт на интегрированные 

системы менеджмента. Ответом стали пересмотренные директивы ИСО, устанавливающие правила разработки, 

принятия и пересмотра стандартов. Так родилось специальное Приложение SL «Структура высокого уровня» к 

директивам ИСО, в котором жестко поставлены требования к терминологии, структуре и большей части текста 

стандартов на системы менеджмента. Отныне ИСО 9001, ИСО 14001 (тоже пересматривается к 2015 г.), ИСО 

45001 (выйдет вместо OHSAS 18001) и другие приобретут портретное сходство и будут отличаться лишь 

названием и некоторыми аксессуарами. Проще говоря, Приложение SL – шаблон для работы создателей 

стандартов, которые теперь могут сосредоточить свои усилия на требованиях к конкретным дисциплинам, 

специфика которых будет отражена преимущественно в главе 8 (каждого) стандарта под названием 

«Функционирование» (Operation). Организациям теперь будет гораздо проще выбирать стандарты, подходящие 

к своей специфике, не заботясь о том, как их придется интегрировать в единую систему.  

Большая работа была проведена в отношении принципов менеджмента качества. Они были тщательно 

проанализированы, пересмотрены и вошли в Приложение к стандарту. 

Нужно отметить основное изменение: их стало семь за счет долгожданного слияния принципов 

«Процессный подход» и «Системный подход к менеджменту» в единый принцип «Процессный подход». 

Суть данного принципа в следующем: «Последовательные и предсказуемые результаты достигаются 

более эффективно и результативно, когда деятельность понимается и управляется как взаимосвязанные 

процессы, функционирующие в виде целостной системы». 

В целом формулировки принципов менеджмента качества стали более отточенными. 

Рассмотрим основные изменения, которые произошли в новой версии ИСО 9001 по сравнению с 
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действующей версией 2008 г. [6].  

Без изменений осталась реализация принципа ориентации на потребителя как основы построения СМК. 

Как уже сказано выше, при создании новой версии ИСО 9001 применена «структура высокого уровня» – 

стандартизованное перечисление разделов, основанное на цикле непрерывного улучшения Шухарта-Деминга 

(PDCA). Такая структура теперь будет применяться для всех стандартов ИСО, описывающих требования к 

системам менеджмента. 

Можно видеть, что «структура высокого уровня» содержит замкнутый управленческий цикл и при 

правильном применении обеспечивает саморазвитие системы. При разработке проекта ИСО 9001:2015 

эксперты ИСО/ТК 176 фактически перекомпоновывали действующий стандарт и «укладывали» его содержание 

в «структуру высокого уровня». Следует отметить, что это положение уже развивается  в России: в настоящее 

время разные отрасли проявляют инициативу по подготовке национальных стандартов на системы 

менеджмента, в целях их унификации, планом национальной стандартизации предусмотрено создание ГОСТ Р 

«Рекомендации по разработке стандартов на системы менеджмента», в основу которого будет положена 

«структура высокого уровня». 

Предприятиям, стремящимся совершенствовать свою систему качества важно понять, что большинство 

изменений в новом стандарте направлено на улучшение понимания требований и снижение возможности 

неправильной интерпретации. Если внедренная на предприятии система менеджмента качества не является 

формальной и действует эффективно, то и переход на новый стандарт будет безболезненным. 
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БИОЛОГИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 

 

Критериями биологической ценности пищевого продукта являются степень соответствия 

аминокислотного состава белка пищевого продукта потребностям организма человека в аминокислотах для 

синтеза собственного белка и содержание в продукте минорных компонентов – фитосоединений.  

Белки, как известно, участвуют в важнейших функциях организма, являясь незаменимыми пищевыми 

веществами [1]. При этом биологическая ценность белков зависит в основном от содержания и соотношения 

входящих в их состав незаменимых аминокислот, которые не могут синтезироваться в организме из других 

веществ и поэтому должны поступать с пищей. Для взрослого человека незаменимыми являются 8 таких 

аминокислот - изолейцин, лейцин, лизин, метионин, фенилаланин, триптофан, треонин и валин; потребность 

в них представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1. Потребность в незаменимых аминокислотах взрослого человека  (г /100 г белка) 

Незаменимая аминокислота Надежный уровень потребности Оптимальный уровень потребности 

Изолейцин 1,8 4,0 

Лейцин 2,5 7,0 

Лизин 2,2 5,5 

Метионин + цистин 2,4 3,5 

Фенилаланин + тирозин 2,5 6,0 

Треонин 1,3 4,0 

Триптофан 0,7 1,0 

Валин 1,8 5,0 

 

Биологическая ценность пищевых белков для организма человека определяется путем сравнения 

аминокислотного состава изучаемого белка со справочной шкалой незаменимых аминокислот стандартного 

белка и расче-том аминокислотного скора (%) - отношения количества каждой незаменимой аминокислоты (в 

мг) в 1 г исследуемого белка к количеству каждой незаменимой аминокислоты (в мг) в 1 г стандартного 

http://www.memst.kz/
http://www.sds-vr.ru/
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белка. Принято, что аминокислотой, лимитирующей биологическую ценность белка, считается та, скор 

которой имеет наименьшее значение [2]. В стандартном белке аминокислотный скор каждой незаменимой 

аминокислоты принимается за 1,0 

 

Таблица 2. Минорные биологически активные компоненты пищи 

Классы Представители Источник 

Биофлавоноиды: 

флавоны, флавонолы, 

флавононы, флаванонолы, 

антоцианидины 

Кверцетин, кепмферол, морин, 

мирицетин и их гликозиды; циа- 

нидин, дельфинидин, мальвидин и 

их гликозиды 

Грейпфрут, шиповник, петрушка, 

рябина, брусника, клюква, виноград и 

виноградные вина, черника, смородина, 

боярышник 
Катехины и растительные 

полифенолы 

Катехин, эпикатехин, эпигаллока- 

техин, эпигаллокатхингаллат 

Чай, вина, виноград, груша и 

другие фрукты 

Лигнаны Метоксиподофиллотоксин, арктиин, 

сесамин, трахелозид 

Семена льна, кунжута, зерна 

пшеницы, пшеничные отруби, 

соя, бобы, корни лопуха 

Кумарины, фурокумарины, 

фуранохромы 

Псорален, метоксилен, бергаптен, 

скополетин, кумарин, императорин 

Сельдерей, петрушка, пастер- 

нак, инжир, крапива 

Растительные 

хиноны и 

гидрохиноны 

Юглон, ализарин, хризофанол, 

эмодин, хризацин, пластохиноны 

Ревень, орехи грецкие, арахис, 

щавель, листовые овощи, соя, 

шпинат 

Тиогликозиды, 

изотиоцианаты 

Синигрин, фенэтилизотиоцианат, 

сульфарафан, фенилизотиоцианат, 

бензилизотиоцианат 

Капуста брюссельская, брокколи, репа, 

кресс-салат, брюква, редька, редис, 

горчица и другие крестоцветные 

Органические 

полисульфиды 

Диаллилсульфид, диаллилдисуль- 

фид, диаллилтрисульфид и их 

8-оксиды, аджоен 

Чеснок, лук, черемша 

Иридоиды Аукубин, генциопикразид, ген- 

циопикрин, генциогенол, сперуло- 

зид, монотропеозид 

Черника, листья одуванчика, 

шалфей 

Терпеноиды (моно-, ди-, три – 

и сесквитерпеноиды 

Цитронеллаль, гераниол, ли- 

налоол, пинен, ментол, камфора, 

борнеол, цинеол, урсоловая 

кислота 

Цитрусовые, укроп, фенхель, 

брусника, клюква, солодка, ме- 

лисса, кориандр 

Растительные полисахариды Инулин, альгинаты, слизи, камеди Топинамбур, ламинария, фукус 

 

Белки животного происхождения имеют высокую биологическую ценность, а растительные - 

невысокую, так как лимитированы
  
по ряду незамени-мых аминокислот, прежде всего, по лизину и треонину. 

Поэтому растительные белки усваиваются организмом хуже, чем животные: белки яиц и молока- на 96 %, 

белки рыбы и мяса - на 95 %, белки хлеба из муки 1 и 2 сортам на85 %, белки овощей - на 80 %, белки 

картофеля, хлеба из обойной муки, бобовых -  на 70 % [3]. 

Помимо белков, жиров, углеводов, витаминов и минеральных веществ организм человека нуждается 

еще в других соединениях - минорных биологически активных компонентах пищи. Последние оказывают 

разностороннее физиологическое действие на организм, присутствуя в пище в миллиграммовых и даже 

микрограммовых количествах. Хотя клиническая картина их недостаточности не установлена, низкая 

концентрация их в рационе сопровождается существенным увеличением риска развития сердечно-сосудистых, 

онкологических заболеваний и сахарного диабета. Основными источниками этих веществ являются растения 

и соответственно растительная пища. Среди минорных биологически активных компонентов пищи наиболее 

изученными являются биофлавоноиды, пищевые индолы, лигнаны и изотиоцианаты.  

Проблема безопасности продуктов питания - сложная комплексная проблема, требующая многочисленных 

усилий для ее решения, как со стороны ученых - биохимиков, микробиологов, токсикологов и др., так и со 

стороны производителей, санитарно-эпидемиологических служб, государственных органов и, наконец, потребителей. 

Актуальность проблемы безопасности продуктов питания с каждым годом возрастает, поскольку именно обеспечение 

безопасности продовольственного сырья и продуктов питания является одним из основных факторов, 

определяющих здоровье людей и сохранение генофонда [4]. 

Под безопасностью продуктов питания следует понимать отсутствие опасности для здоровья человека при их 

употреблении, как с точки зрения острого негативного воздействия (пищевые отравления и пищевые инфекции), так и с 

точки зрения опасности отдаленных последствий (канцерогенное, мутагенное и тератогенное действие). Иными 

словами, безопасными можно считать продукты питания, не оказывающие вредного, неблагоприятного воздействия на 

здоровье настоящего и будущих поколений. 
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С продуктами питания в организм человека могут поступать значительные количества веществ, опасных для 

его здоровья. Поэтому остро стоят проблемы, связанные с повышением ответственности за эффективность и 

объективность контроля качества пищевых продуктов, гарантирующих их безопасность для здоровья потребителя. 

Безопасность пищевых продуктов оценивается по гигиеническим нормативам, которые включают 

биологические объекты, потенциально опасные химические соединения, радионуклиды и вредные 

растительные примеси. Присутствие их в пищевых продуктах не должно превышать допустимых уровней 

содержания в заданной массе (объеме) исследуемой продукции. Указанные показатели безопасности 

установлены для 11 групп продуктов [5]. 

1.   Мясо и мясопродукты; птица, яйца и продукты их переработки. 

2.   Молоко и молочные продукты. 

3.   Рыба, нерыбные продукты промысла и продукты, вырабатываемые из них. 

4.   Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия. 

5.   Сахар и кондитерские изделия. 

6.   Плодоовощная продукция. 

7.   Масличное сырье и жировые продукты. 

8.   Напитки. 

9.   Другие продукты. 

10. Биологически активные добавки к пище. 

11. Продукты детского питания. 

Показатели безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов должны соответствовать 

гигиеническим нормативам, установленным Санитарными правилами и  нормами (СанПиН) 2.3.2.-1078-01 

«Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов», ГОСТ и другими 

действующими нормативными документами для конкретных видов продуктов. При этом производственный 

контроль за соответствием пищевых продуктов требованиям безопасности и пищевой ценности должны 

осуществлять предприятия-изготовители. 

Государственный санитарно-эпидемиологический надзор осуществляется учреждениями 

Госсанэпиднадзора [6]. 

Таким образом, обеспечение структуры, безопасности и качества питания является важнейшей 

стратегической задачей государства на современном этапе развития РК, которая должна реализовываться по 

следующим направлениям: 

- обеспечение разнообразного рациона питания; 

- доступность продуктов питания для всего населения; 

- обеспечение сохранности пищевой продукции; 

- создание образовательных программ в области питания; 

- обогащение продуктов питания функциональными добавками. 
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СҮТ ӨНІМДЕРІНІҢ САПА КӨРСЕТКІШТЕРІН ТАЛДАУ 

 

Сүт – сапалы, қоректік қасиеті жоғары, бірақ тез бұзылатын өнім екенін жоғарыда атап кеттік. Оның түсі 

– ақ немесе аздап сарғылт, дәмі – тәтті, құрамында су, май, белок, сүт қанты, минералдық заттар, витаминдер, 

ферменттер, гормондар бар. Адам ағзасы оның құрамындағы қоректік заттарының 98-99%-ін пайдаланады. 

Сүт технологиялық ұқсатудың нысаны ретінде мынадай негізгі көрсеткіштермен сипатталады: құрамы, 

тазалық дәрежесі, органо-лептикалық, биохимиялық, физико-механикалық қасиеттеріне, сонымен қатар ішінде 

улағыш және нейтраль ( залалсыздандырылған) заттардың болуымен. Сүттің органолептикалық қасиеттеріне – 

сыртқы көрінісі, дәмі, иісі, түрі; биохимиялық қасиеттеріне – бактерцидтік активтігі (белсенділігі) және 

қышқылдылығы; физико-механикалық – темпера-турасы, жылу өткізгіштігі, осматкалық қысымы, электр 

өткізгіштігі және тағы басқалары жатады. Уландырғыш қоспаларға – сүт құрамында мүмкін болатын ауыр 

металдар, антибиотиктер, гормоналдық препарат-тар, пестицидтер, микротоксиндер (В1 және М1 

афтолотоксиндері), ал нейтрализациялаушы заттарға – тұз, аммиак жатады. Сүт судан және оның құрамында 
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қоректік заттар – майлар, белоктар, көміртекті сулар, ферменттер, витаминдер, минерал заттар, газдар бар. Осы 

заттар су мен газды шығарған соң, сүттің құрғақ қалдығы (СҚҚ) деп аталады [1]. 

Сапаны санға айналдыру үшін сараптық бағалау кезінде өлшемсіз шкалаларды қолданады (кесте 1). 

Баллдық шкала бұл анықталатын белгісіне байланысты бағаланатын объектілерге сәйкес сапалық сипаттамалар 

мен сандардың реттелген жиынтығы болып табылады. 

Баллдық шкалаларды әзірлеу келесі этаптардан тұрады: өнімдер мен қызметтердің сапасын сипаттайтын 

бірлік көрсеткіштері номенклатурасын таңдау; шкаланың барлық сапалық деңгейлері бойынша әрбір 

көрсеткіштің сипаттамасына схемалар мен кестелер құрастыру; сапаның көрсеткіштерінің салмақтық 

коэффиценттерін тағайындау; сапа категориясы градациясын құру және бағаланатын қызметтердің әртүрлі 

категориясы үшін шектерінің тағайындалуы; баллдық шкаланың әзірленген элементтерін талқылау; баллдық 

шкаланы сыннан өткізу; нәтижелерді талқылау және баллдық шкаланы жөндеу [2]. 

 

Кесте 1. Сүттің оргонолептикалық сапа көрсеткіштерін бағалаудың балдық шкаласы 

Сапа көрсеткіштері Сапалы деңгейлер 

өте жақсы жақсы қанағат жаман 

Түрі 4 2 2 1 

Иісі 3 2 2 1 

Дәмі 7 6 4 2 

Консистенциясы 6 4 2 1 

Соммасы 20-16 15-11 10-6 5 төмен 

 

Сүттің сапа деңгейін 4 көрсеткіш және 5 сараптау объектісі бойынша салмақтық коэффиценттің ранг 

әдісімен есептеймін. Рангтеу қатарының өлшем нәтижесінің келтіруінің мағынасы бірнеше зерттеулер 

объектісін, сол табиғаттың бір құрылымды объектісі ретінде қарастыруға болғанда болады.Сүттің 

көрсеткіштері: 1. сыртқы түрі; 2. иісі; 3. дәмі; 4. консистенциясы (кесте 2-5). Оларды бес балды шкаламен 

бағалаймыз. 

 

Кесте 3. «Нәтиже» ЖШС зерттеу объектісінде  

Көрсеткіштер 

Сарапшылар 

Сыртқы түрі Иісі Дәмі Консистенциясы 

1 4 2 5 4 

2 3 1 4 3 

3 5 3 3 5 

4 3 1 5 2 

5 3 2 2 1 

Осы берілген салмақтық коэффиценттерді анықтау келесі формуламен есептеледі:   

gj=      
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n

i

Gij

Gij

11

1

        (2) 

мұндағы Gij=ij көрсеткіштерінің балы, яғни оны I сарапшысы қолданады; n - сарапшы саны; m - 

өлшенетін көрсеткіштер саны. 

 

Q1=4+3+5+3+3=18              Q2=2+1+3+1+2=9 

Q3=5+4+3+5+2=19              Q4=4+3+5+2+1=15 

∑Q = Q1+Q2+Q3+Q4 = 18+9+19+15 = 61  

 

g1 = Q1/Q                 g2 = Q2/Q        g3 = Q3/Q        g4 = Q4/Q  

g1 = 18/61=0,29      g2 = 9/61=0,14       g3 = 19/61=0,31          g4  =15/61=0,24 

∑g = g1+g2+g3+g4 = 0,29+0,14+0,31+0,24 = 0,98 

 

Кесте 3. «Ren Milk» зерттеу объектісінде 

Көрсеткіштер          

        Сарапшылар 

Сыртқы түрі Иісі Дәмі Консистенциясы 

1 3 3 2 2 

2 2 2 2 2 

3 3 2 2 3 

4 2 2 3 1 

5 2 1 1 2 

 

Q1=3+2+3+2+2=12 Q2=3+2+2+2+1=10 
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Q3=2+2+2+3+1=10 Q4=2+2+3+1+2=10 

∑Q = Q1+Q2+Q3+Q4 = 12+10+10+10 = 42  

g1 = Q1/Q                 g2 = Q2/Q        g3 = Q3/Q        g4 = Q4/Q  

g1  = 12/42= 0,28      g2  =10/42=0,23          g3  =10/42=0,23          g4 =10/42=0,23 

∑g = g1+g2+g3+g4 =0,28+0,23+0,23+0,23 = 0,97 

 

Кесте 4. «Тонус» кәсіпорны зерттеу объектісінде 

Көрсеткіштер      

            Сарапшылар 

Сыртқы түрі Иісі Дәмі Консистенциясы 

1 2 3 2 2 

2 3 2 2 1 

3 2 1 1 1 

4 3 2 1 1 

5 1 2 1 2 

 

Q1=2+3+2+3+1=11 Q2=3+2+1+2+2=10 

Q3=2+2+1+1+1=7 Q4=2+1+1+1+2=7 

∑Q = Q1+Q2+Q3+Q4 = 11+10+7+7 = 35  

Q/4Q =4 g        Q/3Q =3 g        Q/2Q =2 Q                 g/1Q =1 g     

=7/35=0,24  g=7/35=0,2          3  g=10/35=0,28            2  g= 11/35= 0,31      1  g   

∑g = g1+g2+g3+g4 =0,31+0,28+0,2+0,2 = 0,99 

 

Кесте 5. «Aiza» ЖШС зерттеу объектісінде 

Көрсеткіштер 

                  Сарапшылар 

Сыртқы түрі Иісі Дәмі Консистенциясы 

1 2 3 2 2 

2 3 2 2 1 

3 2 1 1 1 

4 3 2 1 1 

5 1 2 1 2 

 

Q1=2+2+1+2+1=8 Q2=2+1+1+2+2=8 

Q3=1+1+1+1+2=6 Q4=2+2+1+1+1=7 

∑Q = Q1+Q2+Q3+Q4 = 8+8+6+7 = 29  

 

   Q/4Q =4 g        Q/3Q =3 g        Q/2Q =2 Q                 g/1Q =1 g     

=7/29=0,4g=6/29=0,2               3  g=8/29=0,27             2  g= 8/29= 0,27        1  g   

∑g = g1+g2+g3+g4 =0,27+0,27+0,2+0,24 = 0,98 

 

Қортындылай келгенде қарастырылған барлық сүтті тұтынуға  қабілетті, бірақ сапалары жағынан 

айырмашылықтары бар.  

Келесі әдіс ол жұптық салыстыру әдісі. Салыстырудың жұптық әдісі. Бұл әдісте сарапшы сараптау (сапа 

көрсеткішінің) объектілерінің нөмірі тігінен және көлденеңнен орналасқан матрицаны алады.  

Көптеген практикалық жағдайларда сараптық комиссиямен өңделген сапа жөніндегі көзқарас толық 

түрде келісімді ме деген сұрақ туындайды. Сараптық комиссияның мүщелерінің көзқарастарының жоғары 

келісімі барлық мүшелерінің Жұмыска жақсы дайындалғанын дәлелдейді. 

Сарапшылар көзқарастарының келісімінің мөлшерлік шамасы ретінде конкордация коэффициенті 

қызмет ете алады: 

)(

12
32 mmn

S
W




    (3) 

мұндағы S - сараптама объектісінің ранг сомасының орташа арифметикалық рангтардан ауытқу 

квадраттарының сомасы; n - сарапшылар саны; m - сараптама объектлерінің саны. 

Сарапшылар көзқарастарының келісімінің дәрежесіне байланысты конкордация коэффициенті 0-ден 

(келісім жоқ кезде) 1-ге дейінгі (толық бірдей келісім кезде) мәндерді қабылдай алады [2]. 

Егер дегустациялық комиссия мүшелерінің козқарастарының келісімінің деңгейі орташа немесе төмен 

болса, онда нәтижелері орташа мәндерден аса айқын ажыратылатын жеке дегустаторлардың біліктілігін 

арттыру керек. 

 

Кесте 6. Стандартты конкордация коэффиценттері 

Конкордация коэффиценті Сәйкес келу деңгейі 

1,00-0,75 

0,74-0,50 

өте жақсы 

жақсы 
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0,49 - 0,25 

0,24 - ... 

орташа 

төмен 

Жұптық салыстыру әдісінің конкордация коэффицентін анықтау келесі 12 кестеде келтірілген.  

 

Кесте 7. Жұптық салыстыру әдісі 

Сараптау 

№ 

Сарапшы бағалауы Ранг 

қосындысы 

Орташа арифметикалық 

ауытқу 

Орташа арифметикалық 

ауытқудың квадраты 1 2 3 4 5 

1 2 2 3 3 3 13 -2 4 

2 2 3 2 3 2 12 0 0 

3 3 2 1 2 1 9 -5 25 

4 1 2 3 1 3 10 -3 9 

 

Талғамның орташа саны: 8+10+5+7 / 4=7,5 

S=4+0+25+9=38 

W=12*13/25(64-4)=0,3 

Стандартты конкордация кестесі бойынша жұптық салыстыру әдісінің конкордация коэффицентінің мәні 

орташа болып шықты.   

Қарастырылған сүт өнімдерін зерттеу нәтижелерінің қорытындысы бойынша аймағымызда сүт өндіру 

сапасы жоғары "Нәтиже" ЖШС болып анықталды. Келесі тізімде сапасы жоғары "Ren Milk" ЖШС. Зерттелген 

"Тонус" сүт өнімі орташа, ал "Aiza" сапасы төмен екені айқындалды.  
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РОЛЬ ЕАЭС В РАЗВИТИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ В РК 

 

Серьезнейшим этапом развития международного сотрудничества является создание зон свободной 

торговли с партнерами. В настоящее время эта форма интеграции превратилась в долгосрочный и 

перспективный тренд международной торговли, который, безусловно, не сможет не затронуть ЕАЭС.  

Тема свободной торговли стала еще более актуальной после вступления Казахстана во Всемирную 

торговую организацию. Создание зон свободной торговли позволяет устанавливать более либеральные правила 

в торговле с основными партнерами на базе уже существующего в рамках ВТО уровня либерализации. При 

этом важно, чтобы такие правила, при создании зон свободной торговли с разными партнерами, не 

противоречили друг другу и прежде всего отражали интересы бизнеса государств – членов ЕАЭС.Таможенный 

союз ведет переговорный процесс по трем направлениям: с государствами – членами Европейской ассоциации 

свободной торговли, Новой Зеландией и Вьетнамом. 

Кроме того, приняты решения о создании Совместных исследовательских групп по изучению 

целесообразности заключения соглашения о зоне свободной торговли с Израилем, Индией и Египтом. В состав 

такой группы входят, как представители заинтересованных ведомств сторон и профильных департаментов 

Комиссии, так и представители стороны-партнера по возможному соглашению.  

Хотелось бы отметить преимущества ЗСТ: товар становится более конкурентоспособным на внутреннем 

рынке, снижением стоимости иностранной продукции способствует  коррекции цены на аналогичные товары 

внутреннего производства, возможность экспортировать свою продукцию на рынок государства-партнера, 

импорт более дешевой иностранной продукции является выгодной для национальных производителей. Особую 

позицию в ЗСТ играют бизнес-сообщества, именно они должны оценивать перспективу развития 

сотрудничества на рынках третьих стран т.к они часто сталкиваются с торговыми барьерами. Комиссия 

обеспечивает благоприятные условия длямеждународного сотрудничества, способствует доступу 

национальных товаров на иностранные рынки.  

Активная позиция со стороны бизнеса помогает регулировать не только выход продукции на внешний 

рынок, комиссия носит комплексный характер и занимает не только вопросами таможенных пошлин, но и 

позволяет регулировать другие вопросы, такие как технические барьеры, таможенное администрирование, 

санитарные и фитосанитарные меры, обеспечение защиты прав интеллектуальной собственности и т.д. 

Ликвидация барьеров, гармонизация нормативно-правовых документов по техническому регулированию 

Таможенного союза и совершенствование таможенной инфраструктуры и таможенных информационных 

технологий, способствовали росту взаимной торговли с государствами-партнерами [1]. 
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В 2012-2014 годах принято 34 технических регламента Таможенного союза, устанавливающие 

обязательные требования безопасности к широкой номенклатуре товаров, составляющих порядка 75% объема 

продукции на рынке «таможенной тройки». 31 технический регламент вступил в силу. 

18 марта 2016 г в Москве на сессии «Формирование общего пространства товародвижения в странах 

Содружества: правовое обеспечение, безопасность, технические регламенты, логистика, IT-технологии, зона 

свободной торговли, новый Таможенный кодекс ЕАЭС» Член Коллегии (Министр) по техническому 

регулированию Евразийской экономической комиссии Валерий Корешков доложил о деятельности Комиссии 

по обеспечению формирования общего пространства товародвижения, в том числе для стран Содружества 

Независимых Государств (СНГ). Сессия проходила в рамках Международного экономического форума 

государств-участников СНГ «25 лет вместе: новые форматы взаимодействия». 

«Сегодня основной задачей на просторах СНГ является создание условий для промышленности, в 

которых она могла бы транспарентно функционировать и иметь нормативную базу, способствующую 

упрощению условий для взаимной торговли», – отметил Министр ЕЭК. По словам Валерия Корешкова, целью 

деятельности по межгосударственной стандартизации в рамках Содружества является разработка на основе 

наилучших международных практик единых межгосударственных стандартов с опережающими показателями, 

служащих ориентиром для промышленности. 

В настоящее время сотрудничество по межгосударственной стандартизации в СНГ осуществляется на 

площадке Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (МГС). Евразийская 

экономическая комиссия проводит эту работу на основе Меморандума о сотрудничестве в области 

стандартизации и обеспечения единства измерений, заключенного с МГС. В сфере технического регулирования 

базы данных будут содержать единые реестры документов об оценке соответствия, органов по оценке 

соответствия. Отдельными блоками выделены реестры одобрений типа и свидетельств о безопасности 

конструкции транспортных средств, база данных, обеспечивающих работу единой системы выпуска в 

обращение транспортных средств и самоходных машин [2]. 

Формируется система обмена сведениями в области обеспечения единства измерений. Евразийская 

экономическая комиссия, по словам Министра ЕЭК, является эффективной площадкой для координации 

взаимодействия государств ЕАЭС в этой сфере. «Запуск единой системы обмена данными позволит создать 

защищенную инфраструктуру межгосударственного обмена данными и электронными документами, повысит 

эффективность и прозрачность регулирования», – сказал Министр ЕЭК.  

Далее хотелось бы остановиться на тех работах, которые проводит Казахстан и Россия по модернизации 

системы технического регулирования. Громадный потенциал стандартизации и зарубежный опыт используются 

в России и Казахстане недостаточно. Во многом это объясняется тем, что после принятия в России в 2003 г. 

Федерального закона «О техническом регулировании» и принятия в 2004 г. Закона Республики Казахстан «О 

техническом регулировании» утратили силу соответствующие законы России и Казахстана «О стандартизации» 

и полноценное правовое регулирование в данной сфере практически отсутствует.В тоже время, анализ 

зарубежной практики правового регулирования стандартизации на национальном уровне, показывает, что 

большинство стран имеют в своем законодательстве отдельные законы о стандартизации (Австрия, Бельгия, 

Бразилия, Венгрия, Израиль, Китай, Республика Корея, Мексика, Новая Зеландия, Япония, Армения, Беларусь, 

Молдова, Украина и др.), законы о создании и правовом статусе национальной организации по стандартизации, 

договоры (меморандумы о взаимопонимании) между правительствами и национальными организациями по 

стандартизации. При этом законы большинства развитых стран, регулирующие такие социально-экономические 

сферы, как охрана здоровья населения, охрана труда, контроль и охрана окружающей среды, защита интересов 

и прав потребителей, используют для конкретизации своих требований национальные стандарты.  

Раздел стандартизации в «О техническом регулировании» имеет бессистемный, фрагментарный 

характер, цели и принципы стандартизации механически и не в полном объеме заимствованы из утратившего 

силу закона, без учета задач стандартизации в новых условиях функционирования экономики и социальной 

сферы, а также проводимой международной интеграции страны, не учтена необходимость обеспечения 

преемственности в сфере стандартизации, определение и статус стандартов ограничены лишь пунктами, 

установленными в Соглашении ВТО по техническим барьерам в торговле. В частности, в действующем 

законодательстве оказались неурегулированными. Во многом схожие проблемы имеют место в правовом 

регулировании стандартизации в Казахстане.Существующие проблемы национальных систем стандартизации в 

России и Казахстане в основном обусловлены переходным периодом реформы в области технического 

регулирования и являются сдерживающим фактором в достижении стратегических целей стандартизации [3].  

Имеет место также недооценка роли стандартизации и слабая заинтересованность отраслей экономики 

наших стран в развитии научных и прикладных аспектов стандартизации. Объективности ради, следует 

отметить, что эта тенденция присуща и ряду направлений бизнеса в странах Запада. В 2016 году в Казахстане. 

Постановлением Правительства Республики Казахстан от 10 июня 2014 года № 635 был утвержден 

Комплексный план по совершенствованию системы технического регулирования и метрологии до 2020 года. В 

целях становления независимой системы стандартизации пунктом 11 Комплексного плана предусмотрена 

разработка концепции проекта Закона Республики Казахстан «О стандартизации».  

В рамках ведения интеграционной политики в Республике Казахстан возникает необходимость 

гармонизации норм международных и региональных соглашений. Необходимость участия в международных 

экономических союзах и объединениях, стимулирующих развитие товарооборота стран-участниц, обусловлено 
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ростом национальной экономики, а также развитием конкурентоспособности продукций и услуг Республики 

Казахстан. 

Принятие нового Закона РК «О стандартизации» крайне необходимо для Казахстана, так как он составит 

правовую основу национальной системы стандартизации, направленной на обеспечение высоких темпов 

устойчивого экономического развития, выполнение экономических и социальных рубежей, намеченных в 

посланиях Президента Республики Казахстан H.A. Назарбаева. Закон Республики Казахстан так же как и 

российский закон о стандартизации, должен быть направлен на формирование и совершенствование 

современной системы национальной стандартизации с учетом международного опыта, обеспечивающей 

единую государственную политику в этой области, нацеленную на нормативно-техническое обеспечение 

решения важнейших государственных задач и национальных программ, в том числе: соглашения ВТО по 

техническим барьерам в торговле и санитарных и фитосанитарных норм, расширение участия в деятельности 

международных организаций по стандартизации ИСО, МЭК, МЭС, в рамках ЕЭК ООН, Кодекса 

Алиментариус, использование опыта Европейской стандартизации в деле преодоления технических барьеров в 

торговле, обеспечении качества продукции, в развитии стандартизации в рамках Межгосударственного совета 

по стандартизации, метрологии и сертификации стран СНГ.  

Формируемые национальные системы стандартизации России и Казахстана должны учитывать мировые 

тенденции развития сферы услуг, в том числе оценочной деятельности. Следует в первую очередь решить 

задачи нормирования безопасности оказания потенциально опасных услуг, освоение новых и 

совершенствование применяемых форм и методов оценки соответствия и контроле качества в сфере услуг, в 

конечном счете, обеспечить создание необходимых и достаточных инструментов технического регулирования в 

сфере обслуживания [3]. 

Таким образом, как показывает анализ мировой и отечественной практики, на сегодняшний день 

сформировался единый взгляд на стандартизацию, выраженный в построении национальной системы 

стандартизации, с ее координирующими национальными органами, правовым регулированием участников 

стандартизации, эффективной разработки и применения национальных стандартов, обеспечения максимального 

учета стран-участниц международных организаций по стандартизации. 

Сложившиеся непростые условия развития мировой экономики стимулируют государства к поиску мер, 

которые могли бы остановить замедление темпов роста национальных экономик и создать импульс, 

обеспечивающий развитие. В современном мире крайне трудно выжить и быть услышанным в одиночку, 

поэтому страны с близким пониманием целей ищут форматы совместного представления своих интересов [4].  

Кризисные тенденции последних лет очертили перспективы формирования в мире нескольких 

региональных объединений, государства-члены которых будут интегрированы внутри них гораздо сильнее, чем 

с третьими странами. При этом система двусторонних и многосторонних связей и договоренностей будет 

выстраиваться не столько между странами, сколько между экономическими блоками. 

Одна из ключевых мировых тенденций — региональная экономическая интеграция — зарекомендовала 

себя в мировой практике как эффективная модель стратегического развития. Сегодня можно утверждать, что от 

эффективности именно региональных интеграционных объединений и качества коммуникаций между ними 

будет зависеть облик будущего мироустройства. Евразийский экономический союз (ЕАЭС) Республики 

Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики и Российской Федерации 

развивается в русле этого мирового тренда. 
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НАННЫҢ ТАҒАМДЫҚ ҚҰНДЫЛЫҒЫ ЖӘНЕ ОНЫ АРТТЫРУ ЖОЛДАРЫ 

 

Қазақстан тұрғындардың нан өнімінің түрлері мен көлемі он жылдың ішінде айтарлықтай өсті: жоғары 

сұрыпты ұннан жасалатын нан-тоқаш өнімінің үлесінің өсуі байқалды. Нәтижесінде адам ағзасына В тобыдағы 

дәрумендер, темір, калций, β-каратин, фолий қышқылы және минералдық заттардың түсуі кеміді.  

Нан-тоқаш өнімдеріне көзделген рецептпен шикізаттан жасалған: нан, батон, тоқаш, бұрма нан, қалаш 

түріндегі қара бидан ұнынан жасалған өнімдер және т.б. енеді, нан пісіру нысаныңда – формалы немесе нан 

пісіретін қалыпта пісірілген, ошақ пісіру камерасында немесе бесік – ошақта пісіреді [1]. 
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Рецептура бойынша құрамында қант және (немесе) 14% май бар өнімдер және ұн массасына көбірек 

ашытылған топ жатады: донецикий- наны, бидай ұнының жоғарғы сұрыпыннан жасалған ашытылған нан, 

тоқаштар, тоқаштар және массасы 50-200 г болатын шағын – дана қатпарлы өнімдер.  

Ылғалдылығы төмен (19% аз) нан – тоқаш өнімдеріне: бәліш өнімдері – доңгелек нан (тоқаш), бәліштер, 

кепкен тоқаштар, сақина немесе сопақ тәрізді пішіні бар және доңгелек қимасы бар; кепкен нан – бидайдың 

ұрыптық ұнынан жасалған ашытылған және қарпайым қара бидай ұнына немесе қара бидайдан жасалған 

наннан жасалады; қытырдақ нанадар, қатпалар және нан таяқшаларынан.  

Нан – тоқаш өнімдері, әртүрлі қосымша шикізаттардың құрамына еніуіне байланысты және (немесе) 

пішінінің сиаптына және (немесе) пісіру тәсіліне байланысты ажыратылады.  

МемСТ  бойынша Қазақстандағы өнімдерді тек 10-20% -ы ғана ал жеке аудандарда ол 1-2%- ды ғана 

құрайтын, арнайы мамандар азық -түлігі және әртүрлі ауруларды емдеуге арналған нан-тоқаш өнімдерінің 

ассортиментінде диеталық өнімдерді шығарады.  

«Нан» өнімдерінің ассортимент тобы әртүрлі ұнның қолдануы мен олардың сәйкестігімен ерекшеленеді, 

сонымен бірге ақуыздың қатысы: көмірсулар (ағзаға сіңімді) 1:5,8 – ден 1:10,2– дейін ауытқиды, целлюозаның 

массалық үлесі 0,3-1,0 г/100г нанда құрайды. Энергетикалық құндылығының өзгерісі рецептурасында қант, май 

және сірне болуымен көрсетіледі. Бидай ұнынан жасалған нан–тоқаш өнімдерінің ассортиментіндегі ақуыздың 

қатысы: көмірсулар 1:5,3–ден 1:6,9–ға дейінгі аралықта өзгереді. Ақуыз айырмашылығы 0,5-0,7/100г нанда 

құрайды. Тоқаш және ашытылған өнімдеріді тұтас сүтпен, құрғақ сүтпен, сүт сарысуымен, жұмыртқамен, 

ірімшікпен, көкөніс ақуызымен байыту өнімдегі ақуыздың массалық үлесін 6,5-8,3/100г  арттырады. Мұндай 

өнімдер құрамында қант пен майдың саны жоғары болады, нәтижесінде 63 кДж энергеткалық құндылығы 84-

118 кДж–ға дейін артады. Бидай ұнының сұрыпын көтеру құрамындағы биолгоялық активті заттарды 

төмендетеді. Мысалы, ашыған нанда В1, B2, және РР дәрумендерінің үлесі (мг/100г өнімде) 0,11; 0,07; және 0,9-

дан аспайды сәйксеінше, адамның тәуліктік қажеттілігін бұл компонеттер 8,4%, 4,7%, және 5,6%-да 

қанағаттандырады. Целлюлозаның массалық үлесі өнімде 2г/100г құрайды. Ақуыздардың қатысымен: 

көмірсулар (ағзаға сіңімді) ақуыздың бір бөлігінде көмірсулардың үлесі 6,6-дан 9,2-ге артады [2].  

Азық-түлік өнімдерінің тағамдық құндылығы, әсіресе нанда, энергия және маңызды қоректік заттар адам 

физиологиялық қажеттіліктерін қамтамасыз ететін күрделі сипатты түсіндіреді.  

Нан-тоқаш өнімдернің тағамдық құндылығын бағалау үшін, халықтың түрлі топтары үшін қоректік 

заттар мен энергияны күнделікті тұтынуына денсаулық сақтау органдарының, гигиенист және өнеркәсіп 

мамандары арасындағы жеке келісіммен талап етеледі. Бұл мынамен байланысты, кейбір нанның 

«орташаланған» көлемінің құрамын адамдардың тұтыну себетінің анықтау үшін санитарлық ережелер мен 

нормалар фактісі жөнiндегi басшылыққа сәйкес келмеуімен түсіндіріледі. (Кесте 1) 

 

Кесте 1. Нанның құрамы мен энеретикалық құндылығы СанПиН 2.3.2-1078—01 талабы бойынша. 

Нанның түрлері 
100 г өнімдегі г-ға масасық үлесі  Энергетикалық құндылығы, ккал/кДж 

ақуыздар майлар көмірсулар  
 

Қарабидай  6,0 1,0 40,0 193/807 

Бидай  8,0 1,0 46,0 225/940 

Қарабидай* 5,6 1,1 43,2 208/871 

Бидай* 8,2 1,3 46,9 234/978 

 

ҚР тұрғындарының тұтастай алғандағы негізгі әлеуметтік-демографиялық топтары үшін тұтыну 

себетінің анықтау бойынша әдістемелік нұсқаулар. 

Нан тағамдық құндылығы оның түрі және ұн астық байланысты, сондай-ақ басқа да өнімдер бар ұн және 

оған тіркесімдерін өндіру тәсілі. 2- кестеде көрсетілген астық түрлі бөліктеріндегі биологиялық құнды 

компоненттерін (протеиндер мен дәрумендер) мазмұнын сипаттайды.  

 

Кесте 2. Эндоспрема және бидай дәнінің қабығының билогиялық құнды компоненттері.  

Компоненттер  Құрамы, % 

Эндоспремада Қабығында 

Ақуыздар  70-75 19 

Пантотен қышқыл 43 50 

Рибофлавин  32 42 

Ниацин  12 85 

Пиридоксин  6 73 

Тиамин  3 33 

 

Бидай және қара бидай ұнын өңдеу дәрумендер, минералды заттар, астықтың бірге еселенген қабығымен 

- микроэлементтер шығындарымен жүргізіледі. Ұн, нан және ұн кондитерлік өнімдер дайындау маңызды 

биологиялық белсенді заттардың жоғалуын арттырады. (сурет 1) 
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1-суретте көріп тұрғандай жоғарғы сұрыпты ақ бидай ұнына астық ұнтақтау кездінде дәрумендер 

барынша шығындалады және тиамин (В1) – 63%, ниацин (РР) —78, пиридоксин (Вб) — 70, фолрий қышқылы 

— 33 % құрайды [3].  

Жоғары сапалы ұн өніміне қарағанда, жоғары дәрумендердің бай шығымдылығын ұн көрсетеді. 

Осылайша, 100 г қара бидай нанынан қара бидай және бидай ұн қоспасы, бидай ұны 2 сұрыпы 9,3-11% адамның 

денесіндегі тиаминді қамтамасыз етеді. 

 
Сурет 1. Бидай астық және оның өңделген өнімдеріндегі дәрумендердің массалық үлесі 

 

A - бүкіл дәндер; бүкіл астық наны; Б - ұн тұсқағаз; тұтас дәнді ұнынан нан; B - 2-ші сұрыпты ұн; екінші 

сұрыпты ұн наны; Г- бірінші сұрыптты ұн; бірінші сұрыпты ұн наны; Д - жоғарғы сұрыпты ұн; жоғарғы 

сүрыпты ұнынан жасалған нан;- ұн;- нан. 

Өнімдердің тағамдық құндылығы олардың биологиялық және энергетикалық құндылығы бойынша 

бағаланады. 

Азық-түлік өнімнің бөлігі және оның дене амин қышқылдық құрамы ақуыз синтезі үшін қажет амин 

қышқылдары сәйкестігі дәрежесін ағзадағы  ақуыз сапалық қажеттілігі үшін, биологиялық құндылық қызмет 

етеді.  

Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы (ФАО / ДДҰ) нақты қатынасы (мг/1 болатын) барлық маңызды 

амин қышқылдарынан тұратын «мінсіз» ақуыз ұғымын енгізді. Г ақуызда: изолейцин — 40; лейцин — 70; лизин 

— 55; метионин + цистин — 35; фенилаланин + тирозин — 60; триптофан — 10; треонин —40; валин — 50 және 

аминқышқылдары жылдамдығы (А,). 

Аминқышқылдар жылдамдығы (%) 

Аi = Ci   *100                                        (1.2) 

Cio 

Мұндағы: А-жылдамдығы, i- аминқышқылдар; %. Ci-массалық үлесі, i-зеттелетін ақуыздағы 

аминқышқылы, мг/г ақуызда; Cio – массалық үлесі, i- «мінсіз» ақуыздағы аминқышқыл, мг/г ақуызда [4]. 

Таңдалған аминқышқылы жылдамдықпен есептелген мәндерден Аmin – ең төменгі жылдамдық (скоры) 

анықталады; әрі қарай ақуыздағы маңызды аминқышқылдарының қаншалықты жақсы теңгерімді құрамын 

көрсететін, амин қышқылы айырмашылықтар жылдамдығының коэффициенті КРАС (%) есептеледі:  

КРАС = Σ(Аi-Amin)/8.                                       (1.2) 

Ақуыз сіңірілу дәрежесін сипаттау үшін оның биологиялық құндылығын есептеу керек %. 

БЦ= 100-КРАС.                                                (1.3) 

 

Әдебитеттер тізімі: 

1. Лабораторный практикум по технологии Л.И. Пучкова 2004 г. 

2. Практикум по технологии хлеба, кондитерских и макаронных изделий (технология хлебобулочных 

изделий) Л.П Пащенко, Т.В. Санина, 2005 

3. Современные технология хлебопечения А.Т. Васюкова, В.Ф. Пучкова 2008 

4. Технология хлебобулочных изделий  Л.П. Пащенко, И. М. Жаркова 2006 

 

 

Напольская С. «И»-2, БашГУ, г. Уфа 

Научный руководитель: к.э.н., доцент Габитов И.М. 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДУКЦИИ 

 

Обеспечение качества и безопасности продуктов питания - одна из наиболее актуальных проблем в 

Российской Федерации. По статистике ТУ «Роспотребнадзора» по г. Москве, количество заболеваний, 

связанных с некачественными продуктами, растет год от года. Благосостояние населения постепенно 

увеличивается, в связи с этим меняется структура питания, все большей популярностью пользуется продукция, 
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готовая к употреблению. Учитывая массовость данного явления, необходимо уделить особое внимание 

безопасности и качеству такой продукции. 

Создано немало документов, регламентирующих вопросы санитарии и гигиены на предприятиях, 

связанных с производством и реализацией пищевых продуктов. Разработаны и утверждены санитарные правила 

и нормы. На предприятиях осуществляется производственный контроль за соблюдением санитарных правил и 

выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий самими 

предпринимателями. 

Международные организации разработали и внедрили большое количество систем качества и 

безопасности. Основные из них - система безопасности на основе принципов НАССР (анализ рисков и 

критические контрольные точки), GMP (хорошая производственная практика), системы управления качеством 

по стандартам ISO серии 9000, одной из последних стала система менеджмента безопасности по ИСО 22 000, 

основной компонент которой - план НАССР. 

Первоочередные задачи для предприятий пищевой промышленности - обеспечение производства 

качественной и безопасной продукции. Для решения данной проблемы наиболее эффективна система, 

охватывающая все аспекты производства продукции, начиная от семян и заканчивая тарелкой клиента. 

В настоящее время в российской производственной практике используются следующие основные 

системы обеспечения качества и безопасности пищевой продукции:  

— GMP (Good Manufacture Practice) - хорошая производственная практика;  

— GHP (Good Hygiene Practice) - хорошая гигиеническая практика;  

НАССР (Hazard Analysis Critical Control Points) - анализ рисков и критические контрольные точки;  

— Системы управления качеством по стандартам ISO: серия ISO 9000 включает ISO 9000, ISO 9001 и 

ISO 9004 - системы управления качеством;  

— ISO 14000 - управление окружающей средой; ISO 18000 - управление безопасностью и гигиеной 

труда; ISO 17000 - аккредитацию лабораторий; 

— Система менеджмента безопасности в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 

22 000 «Food safety management systems - requirements for any organization in food chain»;  

— ППК (программа производственного контроля) - разрабатывается юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями на всех предприятиях в РФ в соответствии с СП 1.1.1058 - 01 

«Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением 

санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».  

Каждая из вышеперечисленных систем служит эффективным инструментом обеспечения безопасности 

выпускаемой пищевой продукции, но наибольшего успеха можно достичь, используя данные системы в 

комплексе. 

GMP (Good Manufacture Practice) -хорошая производственная практика. Данная система является 

фундаментом для любого пищевого предприятия. Она включает требования к инфраструктуре предприятия, 

коммуникационным системам, системам жизнеобеспечения, производственным процессам, эксплуатации 

оборудования, личной гигиены персонала. 

Основополагающие правила GMP: 

1) описание всех технологических процессов на производстве и контроль за ними;  

2) валидация каждого этапа производственного процесса; 

3) обеспечение производства соответствующими помещениями, оборудованием, обученным персоналом; 

4) контроль качества сырья, упаковки, вспомогательных материалов, их правильного хранения и 

транспортировки;  

5) регулярное обучение персонала по технологической программе с дальнейшим ассесментом; 

б) личная гигиена персонала; 

7) обеспечение контроля за стеклом и пластиком, используемым на производстве; 

8) планировка помещений и план расстановки оборудования; 

9) контроль за состоянием оборудования (план ремонтно-профилактических работ);  

10) контроль качества и безопасности воды и воздуха;  

11) контроль потоков сырья, полуфабрикатов и готовой продукции с целью исключения возможного 

перекрестного загрязнения продукции. 

В одной связке с программами GMP идут другие не менее важные для обеспечения безопасности 

пищевой продукции программы предварительных мероприятий: практика прослеживаемости производимой 

продукции, начиная с поля и заканчивая конечным потребителем, процедура отзыва продукции, санитарно-

гигиеническая практика (GHP), программа борьбы с вредителями (дератизация и дезинсекция), контроль за 

химическими препаратами, используемыми на производстве, программа работы с жалобами и рекламациями 

потребителей, программа контроля и оценки поставщиков, программа поверки и калибровки оборудования, 

программа внутренних и внешних аудитов. 

В этой связи необходимо сделать акцент на программе санитарно-гигиенических мероприятий или 

хорошей гигиенической практике. Хорошая гигиеническая практика определяется как «основные 

гигиенические мероприятия, проведение которых должно соответствовать... производству пищевых продуктов 

с приемлемым уровнем безопасности» [1]. Она подразумевает наличие регулярных процедур контроля за 
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здоровьем персонала, гигиеническое обучение сотрудников, микробиологический контроль воды и 

поверхностей, контактирующих с пищевой продукцией, мероприятия по мойке и дезинфекции. 

На предприятии пищевой промышленности должна быть разработана процедура проведения 

мероприятий по мойке и дезинфекции производственных помещений, оборудования и инвентаря, которая 

должна включать список моющих и дезинфицирующих средств, правила их использования, рекомендуемые 

концентрации и периодичность обработки. Дезинфекция подразумевает максимально полное уничтожение 

патогенных и других бактерий, но в отличие от стерилизации полное уничтожение не достигается. 

Эффективная дезинфекция снижает численность микроорганизмов до уровня, безопасного для здоровья 

потребителей. 

Программы по мойке и дезинфекции должны гарантировать, что все части помещения соответствующе 

обработаны и должны включать обработку самого моющего оборудования. 

Программы по очистке и дезинфекции должны находиться под постоянным контролем. 

В тех случаях, когда используются программы по мойке и дезинфекции, они должны определить: 

помещения, оборудование и инвентарь для мойки и дезинфекции; ответственных за проведение мойки и 

дезинфекции; методы и частоту проведения мероприятий по мойке и дезинфекции; мониторинг (контроль). 

По необходимости программы должны быть разработаны на основе консультаций с экспертами в этой 

области. Должен быть определен адекватный метод контроля, оценивающий эффективность проведенных 

санитарных мероприятий (например, тестовые полоски для определения остаточной ATF). Важный фактор в 

обеспечении безопасности продукции - предотвращение перекрестного загрязнения готового продукта 

различными микроорганизмами. С этой целью на предприятии должны быть четко выделены маршруты 

передвижения персонала, а также любые перемещения сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, должны 

быть созданы такие конструктивные условия, которые полностью исключат перекрестное загрязнение. 

Обучение правильному мытью рук - существенная часть санитарной программы. Необходимо следить за 

обработкой рук ежедневно перед началом заботы и после каждого перерыва. Обеспечить наличие 

визуализированных инструкций по мойке рук для персонала. 

Для обеспечения безопасности пищевой продукции очень важно создать условия, при которых 

продукты, упаковочные материалы и контактирующие с ними поверхности надежно защищены от различных 

микробиологических, химических и физических загрязнителей. Комплекс мероприятий по обеспечению 

безопасности выпускаемой продукции разрабатывается применительно к каждому конкретному производству с 

учетом его особенностей. 

В отличие от программ предварительных мероприятий система НАССР делает акцент на конкретный 

продукт или производственные линии и рассматривает наличие специфических рисков, связанных с 

производством данного продукта и являющихся значимыми с точки зрения обеспечения безопасности 

конечного потребителя. 

Например, GMP выделяет общие риски, связанные с производством продуктов питания, а система 

НАССР концентрируется на самых значительных из них, непосредственно связанных с производством 

продукта, технологией его изготовления, используемым сырьем, и подразумевает наличие дополнительных 

специфических мер контроля. 

НАССР - систематический метод пищевой безопасности, базирующийся на семи основных принципах:  

— проведение анализа рисков;  

— определение критических контрольных точек (ККТ- критические контрольные точки);  

— определение критических пределов;  

создание системы мониторинга за критическими контрольными точками;  

— описание корректирующих действий, которые должны выполняться в том случае, когда по данным 

мониторинга определенная критическая контрольная точка выходит из-под контроля;  

— определение процедур верификации (проверки) эффективности функционирования системы НАССР;  

— документирование всех процедур и запись сведений, относящихся к этим принципам и их 

применению.  

В рамках плана НАССР, как правило, рассматривают три вида опасных факторов: микробиологический, 

химический, физический. Микробиологическая опасность может быть связана с бактериями, вирусами, 

зоонозными веществами, микотоксинами. 

К химическим опасностям относят следующие три группы опасностей:  

1) непреднамеренно добавленные химикаты (сельскохозяйственные химикаты - пестициды, 

ветеринарные препараты для животных, антибиотики, удобрения и пр.; промышленные химикаты - очистители, 

дезинфицирующие средства, масла, смазочные материалы, красители и пр.; загрязняющие примеси 

окружающей среды - свинец, кадмий, ртуть, мышьяк, радионуклиды, диоксины, нитриты, нитраты и т. д.;  

2) вещества, образующиеся в процессе переработки - полициклические, ароматические углеводороды); 

преднамеренно добавленные химикаты -консерванты, кислоты, пищевые добавки, антибиотики, нитриты, 

нитраты и пр.;  

3) аллергены.  

Физические опасности - это инородные объекты или чужеродные вещества, нахождение которых в пище 

ненормально и может вызвать заболевания или повреждения в организме человека. 
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Система менеджмента безопасности должна охватывать следующие основные сферы деятельности 

организации; управление документацией; ответственность руководства; менеджмент ресурсов; планирование и 

реализация безопасных продуктов (программы создания предварительных условий; создание группы по 

обеспечению безопасности пищевых продуктов; описание характеристик продукции - сырье, ингредиенты и 

материалы, контактирующие с продуктом, готовая продукция; область применения готовой продукции; 

прописание технологических схем, этапов процесса производства и меры контроля; анализ опасностей; 

создание плана НАССР; система прослеживаемости; управление несоответствующими ситуациями; обращение 

с потенциально небезопасными продуктами; утилизация несоответствующей продукции; процедура отзыва); 

валидация, верификация и внедрение системы менеджмента безопасности пищевых продуктов. Еще один 

обязательный инструмент обеспечения качества и безопасности выпускаемой пищевой продукции в 

Российской Федерации - программа производственного контроля. 

Безопасность пищевой продукции это выполнение требования относительно того, чтобы продукция была 

"свободна" от опасностей с вполне приемлемым уровнем риска. Риск можно описать как степень вероятности и 

тяжести вреда, наносимого здоровью человека. Пищевую продукцию можно считать безопасной, если 

связанный с нею риск находится на приемлемом уровне. 

Безопасность пищевой продукции зависит от действия различных факторов, например, наличия 

патогенных микроорганизмов, присутствия токсичных соединений, физических материалов и порчи. 

Отрицательное воздействие на здоровье может проявиться через какой-то период времени. В некоторых 

случаях бывает острое проявление, например, при аллергических реакциях или пищевом отравлении, а в других 

случаях возникают хронические заболевания, например, рак, заболевания сердца и сосудов. Такие хронические 

заболевания могут быть обусловлены, кроме других причин, несбалансированной диетой или 

продолжительным употреблением химических веществ. 
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УЛЬТРАЗВУК 

 

Целью данной работы является изучение особенностей ультразвуковых волн, их применение. 

УЛЬТРАЗВУК - это упругие волны высокой частоты. Человеческое ухо воспринимает 

распространяющиеся в среде упругие волны частотой приблизительно до 16 000 колебаний в секунду (Гц); 

колебания с более высокой частотой представляют собой ультразвук. Ультразвук принято называть - 

гиперзвуком.  

« Я, знаете ли, не выношу шума, возни, насилий и всяких вещей в этом роде. В особенности ненавистен 

мне людской крик, будь то крик страдания или ярости». Писал Михаил Булгаков.  

Ультразвук в газах, в частности в воздухе, распространяется с большим затуханием. Жидкости и твердые 

тела представляют собой, как правило, хорошие проводники, затухание в которых значительно меньше. Особые 

свойства ультразвука:  

 Ультразвук сильно поглощается газами и слабо жидкостями.  
 В жидкости под воздействием ультразвука образуются пустоты в виде мельчайших пузырьков с 

кратковременным возрастанием давления внутри них.  

 Кроме того, ультразвуковые волны ускоряют протекание процессов диффузии (взаимопроникновения 
двух сред друг в друга), существенно влияют на растворимость вещества и в целом на ход химических реакций. 

Эти свойства ультразвука и особенности его взаимодействия со средой обусловливают его широкое 

техническое и медицинское использование. 

Генерация ультразвука: 

Генерация (от лат. generatio - рождение) ультразвука - создание упругих колебаний и волн, частота 

которых превышает область слышимого (воспринимаемого человеком) звука.Ультразвук можно получить от 

механических, электромагнитных и тепловых источников. Механическими излучателями обычно служат 

разного рода сирены прерывистого действия. В воздух они испускают колебания мощностью до нескольких 

киловатт на частотах до 40 кГц. Ультразвуковые волны в жидкостях и твердых телах обычно возбуждают 

электроакустическими, магнитострикционными и пьезоэлектрическими преобразователями. 

Применение ультразвука: 
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 Применения ультразвука чрезвычайно разнообразны. Он служит мощным методом исследования 
различных областей физики (изучение твердого тела и полупроводников), играет большую роль в изучении 

вещества. Ультразвук широко применяется в технике, биологии и медицине. 

 При помощи ультразвука осуществляется звуковидение. Звуковидение – преобразуя звуковые 

колебания в электрические, а их в световые, оказывается возможным видеть те или иные предметы в 

непрозрачной для света среде.  

 Ультразвук применяется для обнаружения дефектов в литых деталях. На исследуемую деталь 

направляют поток коротких ультразвуковых сигналов. В тех местах, где дефектов нет, сигнал проходит сквозь 

деталь, не регистрируясь приемником. Если же в детали есть трещина, воздушная полость или другая 

неоднородность, то ультразвуковой сигнал отражается от нее и, возвращаясь, попадает в приемник. Такой 

метод называется ультразвуковой дефектоскопией. 

 Биологическое действие ультразвука (приводящее к гибели микробов) позволяет использовать его для 
пастеризации молока, стерилизации медицинских инструментов.  

Ультразвук в природе: 

Ультразвук в природе открыл итальянский ученый Ладзарро Спалланцани в 1794 г. Он заметил, что если 

летучей мыши заткнуть уши, она теряет ориентировку. Ученый предположил, что ориентация в пространстве 

осуществляется посредством излучаемых и воспринимаемых невидимых лучей. В дальнейшем они получили 

название ультразвуковых волн.  

 Ультразвук помогает и летучим мышам, которые плохо видят или вообще ничего не видят. Издавая с 
помощью своего слухового аппарата ультразвуковые волны (до 250 раз в секунду), они способны 

ориентироваться в полете и успешно ловить добычу даже в темноте.  

 Дельфины тоже используют эхолокацию. Они способны излучать и воспринимать ультразвуковые 
волны с частотой до 300 кГц. Благодаря этому, они могу исследовать пространство, обнаруживать препятствия, 

искать пищу, общаться друг с другом и даже выражать свое эмоциональное состояние. 

 Ультразвук с частотой более 25 кГц вызывает болевые ощущения у птиц. Ультразвук с частотой 

более 25 кГц вызывает болевые ощущения у птиц. Это используется при отпугивании чаек от водоемов с 

питьевой водой и от траулеров с рыбой.  

 Отдельные виды ночных бабочек и жуков тоже оказались способными воспринимать ультразвуки, 
издаваемые летучими мышами, и, услышав их, они тут же складывают крылья, падают вниз, замирая на земле. 

 Ультразвуковые сигналы используются и некоторыми китами. Эти сигналы позволяют им охотиться 
на кальмаров при полном отсутствии света.  

Основной недостаток – сравнительно широкий спектр излучаемых частот и нестабильность частоты и 

амплитуды, что не позволяет их использовать в измерительных целях, они применяются главным образом в 

промышленной ультразвуковой технологии и частично – как средства сигнализации.  

Разная природа ультразвука по-разному воздействует на человеческий организм. Самым эффективным и, 

возможно, единственным средством борьбы с негативным влиянием  является снижение их в источнике. Но 

полностью исключить эти явления из нашей жизни невозможно. Мы уже не представляем жизни без 

компьютера — источника ультразвука и автомобиля — сочетания инфра- и ультразвука. Поэтому надо больше 

знать о технике, которой мы окружаем себя. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДУКЦИИ 

 

Проблема качества продукции не является новой проблемой. В настоящее время накоплен достаточный 

отечественный и зарубежный опыт по данной проблеме, проведены многочисленные фундаментальные 

исследования. Однако в силу невосприимчивости бывшей экономики к достижениям научно-технического 

прогресса накопленный опыт стал достоянием немногих и поддерживается только энтузиастами — 

руководителями предприятий, с пониманием относящимися к этой проблеме.  

Так в чем же состоит проблема качества продукции?  

Во-первых, это проблема теоретическая, требующая осмысления понятийного аппарата.  

Во-вторых, это проблема обеспечения качества продукции.  

В-третьих, это проблема улучшения качества продукции.  

В-четвертых, это проблема системного подхода, позволяющая обеспечить и улучшить качество 

продукции в зависимости от конкретных объективно складывающихся условий, в которых работает 

предприятие.  

Решение проблемы качества продукции основывается на знании понятий и определений. Качество 

продукции представляет собой совокупность потребительских свойств, отражающих степень новизны, 

обусловливающих способность ее удовлетворять конкретные или предполагаемые потребности в системе 

производственных отношений. Любая продукция, выпускаемая предприятиями, обладает многочисленными 

свойствами, которые отражают объективную реальность материального мира. Эти свойства познаются 

http://center-yf.ru/data/Menedzheru/obespechenie-kachestva.php
http://center-yf.ru/data/Marketologu/Sistemnyi-podhod.php
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благодаря развитию науки и позволяют отличать одну продукцию от другой. Задача состоит в том, чтобы 

придать продукции те свойства, которые определяются конкретной потребностью, позволяют использовать 

продукцию с минимальными издержками. Многочисленные свойства продукции часто бывают не равнозначны 

и не всегда являются необходимыми с точки зрения потребления этой продукции. Необходимые свойства, 

характеризующие качество продукции, фиксируются в нормативных документах: стандартах и технических 

условиях.  

В этом смысле качество продукции имеет однозначное определение. Дефекты выявляются на стадии 

изготовления продукции на основе пооперационного контроля. Брак выявляется после завершения 

технологического цикла на стадии приемочного контроля. В зависимости от значимости, определяемой 

степенью влияния на качество продукции, все дефекты делятся на малозначительные, значительные и 

критические. Малозначительные дефекты несущественно влияют на использование продукции по прямому 

назначению. Значительные дефекты существенно влияют на использование продукции по прямому 

назначению, но не являются критическими.  

Критические дефекты исключают возможность использовать продукцию по прямому назначению, 

приводят к аварийным ситуациям в процессе использования продукции. Все дефекты делятся на явные и 

скрытые, исправимые и неисправимые. К явным дефектам относятся такие, которые выявляются 

действующими методами и средствами контроля. Те дефекты, которые не выявляются действующими 

методами и средствами контроля, называются скрытыми [1].  

Дефекты, которые технически возможно и экономически целесообразно исправлять, называются 

исправимыми, а те, которые исправить технически невозможно и экономически нецелесообразно, называются 

неисправимыми. Продукция, имеющая значительные и критические неисправимые дефекты, считается 

окончательно забракованной и подлежит утилизации. Рассмотренные обстоятельства свидетельствуют о 

раздвоении проблемы качества продукции на проблему обеспечения и улучшения (или повышения) уровня ее 

качества. С точки зрения обеспечения проблема качества продукции решается путем осуществления комплекса 

организационных, технических и экономических мероприятий, направленных на достижение установленных 

требований нормативной документации. С точки зрения улучшения (повышения) уровня качества проблема 

качества продукции предполагает осуществление указанных выше мероприятий, направленных на достижение 

свойств этой продукции выше требований нормативной документации. О значении проблемы обеспечения 

требований нормативной документации можно судить хотя бы по двум примерам из практики строительства. 

Несоблюдение геометрических размеров наружных стеновых панелей в крупнопанельном строительстве 

приводит к тому, что наши дома, сданные в эксплуатацию, бывают выше «ростом» до 1,2 метра против проекта. 

А это по стране излишне потраченные впустую миллионы капиталовложений [2].  

Несоблюдение требований по массе заполнителей и отсутствие контроля за массой изделий (многие из 

них превышают нормативную массу до 30 процентов) имеют следствием то, что соответственно повышается 

теплопроводность наружных стен, что приводит к огромному перерасходу тепловой энергии при эксплуатации 

зданий. В условиях рынка и наметившейся тенденции постоянного роста цен на энергоресурсы такие 

отступления от проекта, требующие повышенных затрат на отопление, скоро станут не по карману даже очень 

обеспеченным владельцам, рискнувшим приватизировать подобные объекты. 

 Если говорить о безопасности продукции то продукция должна прослеживаться и иметь уникальный 

идентификатор, который наносится, отмечается или прикрепляется в месте изготовления. Это также относится 

к сырью, компонентам и сборочным узлам. Поставщики должны настаивать на верном описании продукции 

производителями и иметь возможность отслеживать продукцию непосредственно до места происхождения и 

выявлять следующего прямого потребителя продукции в цепочке поставок.  

Для потребителя безопасность продукции означает, прежде всего, защищенность своих близких. Изделия 

становятся надежнее, когда поставщики участвуют в их разработке, будь то сырье, компоненты, сборочные 

узлы, дизайн, производство или сбыт. Создание прототипа и проверка готовности к производству снижает 

вероятность дефектов при производству. Анализ рисков выявляет остаточные риски, которые могут 

потребовать предупреждения или инструкции для конечного пользователя. 

Более безопасные товары также снижают уровень юридической ответственности. Хотя стандарт ISO 

10377 относится главным образом к безопасности продукции, не вызывает удивления тот факт, что он также 

ограничивает юридическую ответственность поставщиков. В итоге мы убиваем сразу двух зайцев: повышаем 

безопасность и снижаем юридическую ответственность. Результатом становится продукция с меньшей 

вероятностью латентных дефектов, которые могут нанести непреднамеренный вред пользователю. 

Предприятия и организации, участвующие в создании и реализации пищевой продукции, не смогут 

реализовать продукцию на рынках Таможенного союза без внедрения и поддержания требований этого 

Технического регламента. Для выполнения требований, перечисленных законодательных и нормативных актов, 

на предприятии необходимо внедрить систему управления качеством на основе стандартов ИСО 9000, систему 

безопасности пищевых продуктов ХАССП и систему стандартов экологической безопасности ИСО 14000, что 

для небольшого предприятия в современных экономических условиях выполнить нереально. Решить эту 

проблему можно, внедрением системы менеджмента пищевой безопасности, кото- рая поможет предприятию 

сконцентрироваться на тех рисках, которые влияют на безопасность продуктов питания и пищевую гигиену.  
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В основу систем пищевой безопасности может быть положена концепция «планирования безопасности», 

направленная на предотвращение рисков. Ее основными положениями являются: - безопасность пищевого 

продукта закладывается при разработке его рецептуры; 

- планируемые технологические процессы должны обеспечивать безопасность поставляемого продукта. 

Давайте остановимся на безопасности пищевой продукции. Оказывается, она достигается вследствие 

грамотного управления, работа должна быть построена таким образом, чтобы на выходе сам собой получался 

безопасный продукт. Э. Демингом и Дж. Джураном с помощью статистических методов доказано, что 85-98% 

всех несоответствий в компании - результат плохого менеджмента [2]. Появление стандарта ИСО 22000:2005 

«Система менеджмента безопасности продуктов питания. Требования к организациям цепи производства и 

поставки» - это новое достижение в области менеджмента безопасности пищевой продукции для использования 

любой организацией, работающей в цепочке создания пищевой продукции. Стандарт создан на основе 

принципов ХАССП и мирового опыта в системном менеджменте, и в настоящее время является самым 

прогрессивным способом управления, который обеспечивает выпуск безопасной пищевой продукции [3]. 

Быстрое распространение, всемирное признание и широкое применение в производственной практике системы 

менеджмента безопасности пищевой продукции (СМБПП) в некоторых развитых странах объясняется также 

рядом бесспорных преимуществ, которые она дает тем, кто ее использует.  

К внутренним преимуществам можно отнести следующее: - основа стандарта - системный подход, 

охватывающий управление безопасностью пищевой продукции на всех этапах жизненного цикла - от 

получения сырья до использования продукта конечным потребителем; 

- использование предупреждающих мер, а не запоздалых действий по исправлению ситуации и отзыву 

продукции; 

- определение ответственности каждого работника за обеспечение безопасности пищевой продукции, 

создание сплоченной команды;  

- выявление критических и контрольных точек и концентрация на них основных ресурсов и усилий 

предприятия; 

- экономия за счет снижения выпуска несоответствующей продукции; 

- документально подтвержденная система безопасности производимых продуктов, предоставляющая 

доказательную базу во время судебных разбирательств; 

- создание дополнительных возможностей для интеграции с требованиями стандарта ИСО 9001:2008 и 

другими требованиями стандартов на системы менеджмента.  

Применение стандарта ИСО 22000:2005 дает организациям и ряд внешних преимуществ:  

- признание безопасности пищевой продукции со стороны потребителей;  

- преимущества в получении заказов от других компаний, требующих от своих поставщиков 

сертифицированной системы безопасности пищевой продукции;  

- расширение рынка сбыта продукции, включая ее реализацию на зарубежных рынках, где безопасность 

пищевой продукции является обязательным требованием;  

- дополнительные конкурентные преимущества в тендерах и конкурсах;  

- достижения большего соответствия международным требованиям, что особенно актуально во время 

нарастания международной конкуренции;  

- использование мирового опыта в области систем менеджмента безопасности пищевой продукции;  

- создание эффективной системы внутреннего контроля по безопасности пищевой продукции;  

- повышение инвестиционной привлекательности на основе уверенности инвесторов в большей 

устойчивости организации;  

- снижение затрат, связанных с производственным браком, отзывами продукции, судебными 

разбирательствами и штрафами.  

Внедрение ИСО 22000 на предприятии позволит решить следующие проблемы, зачастую возникающие 

при параллельном или последовательном независимом внедрении нескольких стандартов: 

- дублирование процессов, документов, должностей и функций подразделений;  

- запутанность взаимосвязей между системами управления качеством, экологией, профессиональной 

безопасностью и здоровьем;  

- сложность целостного восприятия системы менеджмента руководством компании, и, соответственно, 

низкая эффективность планирования, контроля и управления в целом;  

- длительный срок внедрения группы стандартов на предприятии;  

- большая трудоемкость и потребность в ресурсах при внедрении группы стандартов.  

В стандарте ИСО 22000:2005 содержаться требования к разработке и содержанию основных ключевых 

документов системы обеспечения безопасности пищевой продукции. К этим документам относятся:  

- программы обязательных предварительных мероприятий;  

- производственные программы обязательных предварительных мероприятий;  

- план ХАССП [4].  

Форма и уровень требований обязательных предварительных программ могут меняться в зависимости от 

специфики производства. Одна и та же процедура может оказаться необходимой в одном секторе и 

необязательной в другом. Точно так же как критические контрольные точки, которые устанавливаются для 

контроля более серьезных рисков, чем риски, регулируемые обязательными предварительными программами.  
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Система ХАССП для пищевой продукции должна базироваться на мощном фундаменте из обязательных 

предварительных программ и требованиях надлежащей производственной практики (Good Manufacturing 

Practice -GMP).  

Концепция предварительных программ была отработана при внедрении системы ХАССП в пищевой 

промышленности. Обязательные предварительные программы формируются на основе инструкций по 

безопасности и добровольных программ обеспечения безопасности пищевой продукции. Самой основной и 

обязательной предварительной программой можно считать правила и методы GMP. Руководство по ХАССП, 

предназначенное для предприятий пищевой промышленности, должно содержать требования GMP и стандарты 

санитарно-гигиенических процедур: личной гигиены работников; безопасность воды; борьба с вредителями; 

защита от вредных примесей; предотвращение перекрестного загрязнения; качество мытья рук и санитарно-

гигиенические условия; качество и чистота контактных поверхностей для приготовления пищевой продукции; 

маркировка, хранение и использование токсичных веществ. 

GMP охватывает основополагающие принципы, методы и средства, необходимые для создания 

производственной среды, подходящей для производства пищевых продуктов приемлемого качества. Сочетание 

системы ХАССП и принципов GMP позволяет выявить важнейшие факторы безопасности, имеющие 

критическое значение. 

В целом, стандарт ИСО 22000 содержит четко определенные методы обеспечения безопасности, 

связанные с оценкой опасностей, установлением критических контрольных точек, установлением различных 

предварительных необходимых программ и др. Стандарт полностью совместим с ИСО 9001:2000, поэтому 

может внедряться совместно в рамках интегрированной системы менеджмента. 

Стандарт ИСО 22000 использует анализ рисков для определения стратегии, направленной на управление 

рисками и увязку программ предварительных условий с планом ХАССП. В силу того, что стандарт ИСО 22000 

содержит этапы внедрения ХАССП и требования стандарта ИСО 9001 он может быть использован следующим 

образом: 

- самостоятельно, как основа для развития системы менеджмента безопасности организации; 

- совместно с ИСО 9001 для развития системы, направленной на управление, как безопасностью, так и 

качеством. 

Исходя из вышеизложенного, можно сказать, что внедрение ИСО 22000 на предприятии - это наиболее 

эффективный способ для повышения качества и безопасности выпускаемой продукции, с минимальными 

затратами времени и денег. 
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СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СЕРТИФИКАЦИИ И ДРУГИХ ФОРМ 

ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТСЕТСТВИЯ В УСЛОВИЯХ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА 

 

6 октября 2007 года в Душанбе Республикой Казахстан, Республикой Беларусь и Россией был подписан 

Договор о создании Единой таможенной территории и формировании Таможенного союза. Этим Договором 

стороны учредили Комиссию таможенного союза – единый постоянно действующий регулирующий орган 

Таможенного союза. 

С 1 июля 2010 года вступил в силу Таможенный кодекс Таможенного союза, что фактически означало 

создание единого таможенного пространства Республики Казахстан, Республики Беларусь и Российской 

Федерации. 

Таможенный союз представляет собой зону свободной торговли плюс единую внешнеторговую 

политику по отношению к третьим странам. В свою очередь единая внешнеторговая политика включает в себя 

применение единого таможенного тарифа и единых нетарифных мер (таких как лицензирование, квотирование 

и др. формы разрешительных мер) по отношению к импорту из третьих стран. 

Создание единого обширного рынка (около 180 млн. потребителей) предполагает, что страны-члены 

Таможенного союза согласны отменить всякого рода барьеры, унифицировать правила, сблизить 

законодательства и налоговые структуры, укрепить валютное сотрудничество, а также принять необходимые 

сопутствующие меры, направленные на расширение сотрудничества. 
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Фундаментом создания и функционирования единого рынка Таможенного союза является свободное 

перемещение товаров. Наличие в международной торговле технических барьеров создает препятствия как для 

выхода продукции Сторон Таможенного союза на внешние рынки, так и для доступа отечественных 

потребителей Сторон к зарубежным продуктам. Механизмы ликвидации технических барьеров в торговле 

базируются на взаимном признании результатов оценки соответствия, что в свою очередь может быть 

обеспечено только в результате технической гармонизации. 

Такая гармонизация достигается наличием современной системы технического регулирования, 

соответствующей общепризнанным международным нормам и правилам ВТО и международных организаций 

по стандартизации (ISO, IEC и т.д.). Основными составляющими системы технического регулирования 

является стандартизация, подтверждение соответствия, метрология, аккредитация органов по подтверждению 

соответствия. 

В целях создания благоприятных условий для свободного обращения безопасных товаров и 

существенного ограничения административного вмешательства в размещении товаров на рынке необходимо 

было сформировать единые подходы при проведении оценки и подтверждения соответствия продукции. 

Для этого странам-членам Таможенного Союза важно было сосредоточить усилия для обеспечения 

эквивалентности действующих систем подтверждения соответствия путем выработки общих принципов, 

критериев и требований. Одновременно с этим создать предпосылки перехода на модульный подход, который 

обеспечит применение модулей для различных стадий процедур оценки соответствия, установление единых 

критериев их использования и назначения нотифицированных органов по подтверждению соответствия. 

Данный подход, позволяет формировать множество сочетаний модулей и, таким образом, увеличить 

количество схем подтверждения соответствия, из которых можно выбрать схему, адекватную уровню 

возможного риска причинения вреда конкретной продукцией [1]. 

С 1 июля 2010 года участниками Таможенного союза был введен в действие Единый перечень 

продукции, подлежащей обязательной оценке (подтверждению) соответствия в рамках таможенного союза с 

выдачей единых документов, который предусматривал 202 вида продукции 205 позиций по кодам ТН ВЭД ТС. 

В настоящее время действует Единый перечень продукции, в отношении которой устанавливаются 

обязательные требования в рамках Таможенного союза, утвержденный решением Комиссии Таможенного 

союза от 28 января 2011 года №526 (в редакции Решения Совета Евразийской экономической комиссии от 23 

ноября 2012 года №102). Он включает 66 позиций (групп продукции). 

Продукция, включенная в Единый перечень, будет только один раз проходить процедуры подтверждения 

соответствия на соответствие требованиям межгосударственных и национальных стандартов трех стран и 

Единых санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-

эпидемиологическому надзору (контролю), которые предусмотрены в Едином перечне.  

Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25 декабря 2012 года №294 было принято 

«Положение о порядке ввоза на таможенную территорию Таможенного союза продукции (товаров), в 

отношении которой устанавливаются обязательные требования в рамках Таможенного союза». 

Это Положение было разработано во исполнение Договора о Евразийской экономической комиссии от 

18 ноября 2011 года, Соглашения о единых принципах и правилах технического регулирования в Республике 

Беларусь, Республике Казахстан и Российской Федерации от 18 ноября 2010 года и Соглашения об обращении 

продукции, подлежащей обязательной оценке (подтверждению) соответствия, на таможенной территории 

Таможенного союза от 11 декабря 2009 года. 

К документам, удостоверяющим соответствие продукции (товаров) обязательным требованиям, 

относятся:  

а) документ об оценке (подтверждении) соответствия, предусмотренный техническими регламентами 

Таможенного союза;  

б) сертификат соответствия или декларация о соответствии Таможенного союза, оформленные по единой 

форме, на продукцию (товары), включенную в Единый перечень; 

в) сертификат соответствия, декларация о соответствии, предусмотренные законодательством 

государства-члена, на территории которого продукция (товары) помещается под таможенные процедуры;  

г) иные документы, предусмотренные законодательством государства-члена, на территории которого 

продукция (товары) помещается под таможенные процедуры.  

18 ноября 2010 года в Санкт-Петербурге было подписано «Соглашение о единых принципах и правилах 

технического регулирования в Республике Беларусь, Республике Казахстан и Российской Федерации» [2]. 

Указанное Соглашение направлено на формирование единого технического регулирования без возможности 

применения дополнительных требований к продукции и процедурам оценки ее соответствия на национальном 

уровне. 

Применительно к продукции, требования к которой установлены техническими регламентами 

Таможенного союза (далее - технические регламенты), оценка соответствия проводится в форме подтверждения 

соответствия (декларирования соответствия, сертификации), регистрации, в том числе государственной, 

экспертизы, оценки пригодности, испытаний, государственного контроля (надзора) и (или) иной форме. 

Оценка соответствия в форме регистрации, экспертизы, оценки пригодности, государственного контроля 

(надзора) и (или) в иной форме устанавливается разработчиком в конкретных технических регламентах с 

учетом специфики продукции, а также объекта технического регулирования (например – электромагнитная 
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совместимость и другие), степени риска причинения вреда и осуществляется соответствующими 

уполномоченными органами государств-членов Таможенного союза. 

В соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 7 апреля 2011 года № 621 «Положение о 

порядке применения типовых схем оценки (подтверждения) соответствия требованиям технических 

регламентов Таможенного союза» [3] в рамках Таможенного союза были утверждены типовые схемы 

сертификации и декларирования продукции. 

Схема подтверждения соответствия продукции одинакова для всех членов Таможенного союза, и 

прошедший процедуру сертификации товар в любом из перечисленных государств беспрекословно 

принимается государственными службами стран-партнеров.  

Сертификат соответствия Таможенного союза имеет единый вид и порядок его получения одинаков на 

территории стран Таможенного Союза.  

Типовая схема подтверждения соответствия представляет собой набор действий (элементов), результаты 

которых используются для принятия решения о соответствии (несоответствии) продукции требованиям 

технического регламента. 

В общем случае такими действиями (элементами) могут считаться: 

 анализ технической документации; 

 идентификация, испытания продукции, исследования типа продукции; 

 оценка производства, производственный контроль; 

 выдача сертификата соответствия, принятие декларации о соответствии техническим регламентам по 

единой форме, утвержденной Комиссией Таможенного союза (далее – сертификат соответствия, декларация о 

соответствии); 

 регистрация декларации о соответствии; 

 нанесение единого знака обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза 

(далее – нанесение единого знака обращения); 

 инспекционный контроль. 

Сертификат соответствия Таможенного союза имеет единый вид и порядок его получения одинаков на 

территории стран Таможенного Союза.  
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Научный руководитель: ст. преподаватель, к.х.н. Исабаева Г.М. 

 

МОЛЕКУЛЯРНАЯ КУХНЯ - ЭТО ОПАСНО ИЛИ БЕЗОПАСНО 
 

Если говорить о молекулярной кухне, то начать, пожалуй, нужно с того, «что такое молекулярная 

кухня?». Безусловно, молекулярная кухня – это, с одной стороны, модное течение в кулинарии.  Но огромное 

количество слухов и домыслов: это чистая химия, это вообще-то не еда и т.д. не дает нам покоя. 

Однако, не будем торопиться, поскольку любая пища – это химия. Не в том плане, что в супермаркете 

натуральных продуктов уже не осталось, а в том, что переваривание пищи в нашем организме – это химический 

процесс, а следовательно, в конечном итоге, любая кухня – это химия, и молекулярная не является 

исключением. Вопрос в том, что переваривать будем и для чего эта кухня вообще нужна. 

А вот определение из википедии: молекулярная кухня — раздел трофологии, связанный с изучением 

физико-химических процессов, которые происходят при приготовлении пищи.  

Но говорить, что только в этой кухне повара изучают физико-химические свойства пищи – это нонсенс. 

Можно подумать, что повара традиционных направлений изучают нечто другое. 

Термин «молекулярная гастрономия» был введён в употребление в 1992 году физиком Николасом Курти 

из Оксфордского университета и французским химиком Эрве Тис. Первому из них приписывают изречение: 

«Беда нашей цивилизации в том, что мы в состоянии измерить температуру атмосферы Венеры, но не 

представляем, что творится внутри суфле на нашем столе». 

Но не все профессиональные повара готовы признавать молекулярную кухню, которую иногда называют 

кухней экспериментальной или кулинарной физикой. Но есть уже свои лидеры и авторитеты среди шеф-

поваров. Назовем некоторых из них, которые отстаивают научный подход к приготовлению блюд, —Ферран 

Адриа (из Каталонии, Испания) сказал: «Молекулярная кухня – это попытка накормить публику невероятной 

бессмыслицей и шокировать консервативных гурманов». 

http://www.adilet.zan.kz/
http://www.adilet.zan.kz/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%82%D0%B8,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%8F,_%D0%A4%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%8F,_%D0%A4%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B0%D0%BD
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Отсюда, подготовленность гурмана к необычному виду и вкусу блюд кухни, которые в приличном 

ресторане будут подавать в строго определенной последовательности. Необычно то, что предложат вам 15-30 

самых разных блюд, но не бойтесь за свой желудок – порции достаточно мизерные и очень часто вся порция 

умещается в чайной ложке. Скорее стоит беспокоиться за свой кошелек [1]. 

У повара нет задачи вас накормить – его задача удивить невероятным сочетанием вкусов, текстур, цветов 

и добиться сначала глупой, а потом восхищенной улыбки на лице гурмана: жидкий хлеб, горячий и 

одновременно холодный чай, прозрачные пельмени и твердый борщ, и т.д. 

Вот что говорит шеф-повар Хуан-Мари Арзак (Страна Басков, Испания), «Арзак» – это авторская, 

исследовательская и новаторская кухня. Все блюда мы придумываем и воплощаем в реальность сами. И, 

несмотря на это, все-таки это баскская кухня, корни которой уходят в нашу культуру. Даже самые 

инновационные и сложные блюда мы оцениваем, основываясь на наших традиционных вкусах и послевкусиях. 

А вот Хестон Блюменталя, относят к наиболее выдающимся шеф-поварам современности. Он владелец 

всемирно известного ресторана 'Жирная утка' (The Fat Duck), который входит в четверку мишленовских 

трехзведочных ресторанов Великобритании, один из авторитетных разработчиков молекулярной кухни и новых 

технологий приготовления пищи. Повар-самоучка стал не только одним из самых знаменитых кулинаров и 

рестораторов, но и членом Королевского общества химиков, почетным доктором Лондонского университета и 

обладателем множества престижных премий. 

Возможно, если бы не поездка во Францию, где 15-летний Хестон вместе с родителями побывал в 

прованском ресторане L’Oustau de Baumaniere, его судьба была бы совсем другой. Позже знаменитый повар 

будет рассказывать, что запомнил этот ужин в мельчайших подробностях. Волшебный, незнакомый прежде 

мир изысканных блюд и дорогих вин, важные официанты и сомелье, сама атмосфера ресторана — все это до 

глубины души потрясло подростка, и он понял, что мечтает навсегда здесь остаться.  

Пьер Ганьер знаменитый французский шеф-повар и владелец одноимённого ресторана в Париже. Ганьер 

является одним из создателей «новой кухни» (фр. nouvelle cuisine), кулинарного направления «фьюжн» и 

молекулярной кухни [2]. 

Знаменитый французский шеф-повар, обладатель трёх звёзд Michelin. Больше всего известен своим 

инновационным подходом к гастрономии: благодаря дружбе с химиком Эрве Тисом сделал большой вклад в 

молекулярную кухню, мало кому понятную и ставшую поводом для многочисленных шуток, актуальных до сих 

пор. Вместе профессор колледжа и шеф-повар занимались изучением того, как кулинарные техники влияют на 

трансформацию продуктов. Сейчас Ганьеру принадлежат 11 ресторанов: в Париже, Лондоне, Токио, Москве, 

Дубае, Гонконге, Сеуле и Лас-Вегасе. Московский ресторан Les Menus открылся два года назад в Lotte Hotel на 

Новинском бульваре. 

Вот, что говорит Пьер Ганьер о кухне и гастрономии:  «Она всё больше идёт к простоте. Вот мы сидим 

сейчас в месте, подобном тому, о чём я говорю. Это не Новиков, и поэтому мне здесь нравится. Здесь работают 

и едят простые люди, всё хорошо сделано, хорошие порции, одновременно простая и очень не простая еда в 

меню. Люди сейчас меняются: начинают есть всё. Потому гастрономия сейчас идёт вперёд во всех 

направлениях. Вы молодые, заинтересованные, любите вкусно поесть — это очень хорошо. Потому что 

кухня — это часть жизни». 

Дмитрий Шуршаков, российский шеф-повар, гастрономический экспериментатор, популяризатор 

молекулярной кухни, кулинар. Автор сотен авангардных блюд. Шеф-повар и совладелец ресторана «Мюсли». 

Автор концепции «русской инновационной кухни», объединившей гастрономическое наследие СССР, 

интернациональные кулинарные традиции и ультрасовременные мировые гастрономические концепции, 

технологии и идеи [3]. 

Анатолий Комм. был упомянут в Красном гиде Мишлен в качестве шеф-повара ресторана «Green» в 

Женеве. Хотя существует мнение, что «открытие женевского ресторана изначально было хитроумным 

маркетинговым ходом, который впоследствии прославил его создателя и тем самым помог преуспеть уже на 

московском ресторанном поприще…». 

Ресторатор Анатолий Комм говорит: «Для нас еда — просто топливо, потому что голод — в нашей 

генетической памяти». 

Некоторые из них предпочитают пользоваться терминами «экспериментальная кухня» или «кулинарная 

физика». 

При приготовлении пищи сторонники «молекулярной кухни» учитывают физико-химические 

механизмы, ответственные за преобразование ингредиентов во время кулинарной обработки пищи. В 

частности, один из постулатов состоит в том, что для достижения желаемой степени готовности продукта 

температура тепловой обработки важнее длительности приготовления. 

Специалист, который готовит блюда молекулярной кухни, должен не только знать о химии и физике 

продуктов питания, но и уметь пользоваться техникой, так называемой бытовой или кухонной: разогревать, 

замораживать, создавать вакуум и обрабатывать давлением, эмульсировать и обрабатывать пищу углекислым 

газом, и т.д. 

Более того, получив в руки современные технологии и современную (совсем не кухонную) технику, 

некоторые повара начали реконструировать блюда из прошлого: шеф-повар Блюменталь предлагает 

попробовать вкусы и ароматы блюд британского королевского стола во времена 15-16 века, а Гран Экитц 

балует гостей «блюдами» Франции-1865 или Мексики-1625. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B7%D0%B0%D0%BA,_%D0%A5%D1%83%D0%B0%D0%BD-%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C,_%D0%A5%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D1%80,_%D0%9F%D1%8C%D0%B5%D1%80
http://www.lottehotel.ru/restraunt/pierregagnaire.asp?menuid=0&gnbid=4
http://www.lottehotel.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Итак, что такое молекулярная кухня. Молекулярная кухня – это обман органов чувств: вам принесут еду, 

а её запах будет подаваться отдельно. Как бы это анекдотично не звучало, но это реальность. И реальность 

невредная – основная масса молекулярных блюд относится к диетическим. Просто необычный внешний вид, 

необычный вкус и аромат. А достигается этот эффект применением специальной техники, различных 

приспособлений и уникальной технологии приготовления пищи. Рассмотрим наиболее популярные технологии 

приготовления молекулярных блюд. 

Замораживание. Речь не идет о том, чтобы заморозить пищу в холодильнике – в молекулярной кухне 

широкое применение нашел жидкий азот, который, как известно, имеет собственную температуру минус 196
0
С. 

Такая температура позволяет замораживать любое блюдо практически мгновенно, и при этом азот испаряется 

[4]. Такая заморозка позволяет сохранить все полезные свойства продуктов, их цвет и натуральный вкус. 

Эмульсификация. Представьте себе  нежнейшие пенки, которые делают из фруктовых или овощных 

соков – есть  вкус и аромат, а самого продукта как бы и нет. Да что там фрукты или овощи! А представьте себе 

нежнейший мусс, который состоит из свежего бородинского хлеба, нерафинированного масла и соли. 

Представили себе такое пенное блюдо. Получают эффект эспума с помощью специальной добавки – соевого 

лецитина, который добывается из предварительно отфильтрованного соевого масла.  

Вакуумизация. Когда специалисты по молекулярной кухне говорят о вакуумизации, то разговор идет о 

тепловой обработке продуктов на… водяной бане. Всё что необходимо закладывается в специальные пакеты, в 

которых и происходит приготовление пищи на водяной бане при температуре около 60 градусов несколько 

часов, а то и несколько дней. Мясо приготовленное таким образом приобретает невероятный аромат, 

становится очень нежным и очень сочным. 

Желатинизация. С желатином работают все хозяйки. А в чем же секрет молекулярной кухни? В 

продуктах. Молекулярная кухня предполагает приготовление обычных блюд из необычных продуктов: икра из 

меда, спагетти из апельсина, яйцо со вкусом персика и т.д. Для приготовления блюд используются следующие 

добавки: агар-агар, каррагинан.   Оба загустителя  приготовляются на основе  натуральных водорослей.  

Сферизация. Берете альгинат натрия и разводите его в жидкости – получаете загуститель, а при контакте 

с лактатом кальция получим вещество желирующее. Примерно так получают икру со вкусом чего угодно. Вы 

ожидаете вкус икры красной (например), а получаете малиновое варенье (тоже пример). А выглядит всё как 

красная икра. 

Применен центрифуги. И что тут может быть инновационного? С помощью центрифуги, например, уже 

много лет отделяют молоко от сливок. Просто специалисты по молекулярной кухне используют центрифугу не 

совсем обычным образом: (например) из обыкновенного помидора получается нежнейшая и ароматнейшая 

томатная паста, желтый (из красного помидора) сок и невероятно ароматную пену. 

Сухой лед в молекулярной кухне. Про такое свойство сухого льда, как способность испаряться при 

комнатной температуре, вы, безусловно, знаете. А вот если кусок сухого льда полить чем-нибудь ароматным 

или просто пахучим… Запах будет не просто сильным. 

Применение роторного испарителя Для чего нужен роторный испаритель на молекулярной кухне? Сам 

прибор позволяет изменять давление в ходе процесса приготовления пищи, т.е. самые различные жидкости 

могут кипеть при очень низких температурах, а вот эфирные масла, которые выделяются при таком 

низкотемпературном кипении, не будут испаряться. Таким образов можно эти масла собрать для последующего 

«окуривания» блюд и не только блюд. Например, рыба с ароматом розы (для тех, кому не нравится рыбный 

запах) [5].  

А теперь о рецептах молекулярной кухни. Необходимо признаться в том, что приготовить настоящее 

блюдо молекулярной кухни в домашних условиях очень сложно. И дело даже не в отсутствии специальной 

техники. Как раз таки технику можно купить, и стоит она относительно не дорого. Например, сифон для муссов 

и пенок стоит 4 500 рублей, а за 11-12 тысяч рублей можно приобрести вполне сносный набор начинающего 

шефа молекулярной кухни. Дело в знаниях. Однако, не всё так безнадежно. Предлагаю вам несколько 

несложных рецептов, которые позволят вам удивить и порадовать своих близких.  

Молекулярное яйцо. Это блюдо можно приготовить самым необычным образом – поставьте кастрюлю 

с яйцо в духовку (так же, как вы ставите его на плиту) и установите температуру 64 градуса. Готовить два часа. 

И у вас получится совсем другое (по вкусу и нежности) блюдо. 

Томатный суп. Наливаем в кастрюлю 350 мл нежирного куриного бульона. Нарезаем кружочками 

овощи: морковь – 1 шт., половинку стебля лука-порея, помидоры черри – 6 шт. Добавляем овощи в бульон, 

заправляем специями и зеленью в соответствии со своим вкусом, солим. Затем можно выдавить в бульон 2-3 

зубчика чеснока, добавить 2 столовые ложки густой томатной пасты. Довести до кипения и варить 20 минут. 

Охладить и пропустить через блендер. Полученное пюре процедить через марлю, а затем добавить в 

полученный бульон одно саше агар-агара. Снова ставим кастрюлю на огонь, помешивая довести до кипения. 

Разлить бульон в формочки и поместить в холодильник до полного застывания. 

Сельдь под шубой — ролл.  Мякоть свеклы (вместе с соком) взбить в блендере, а затем процедить через 

марлю. Полученную «свекольную» жидкость налить в кастрюлю и добавить одно саше агар-агара, довести до 

кипения и снять с огня. Разлить получившийся сок на плоское блюдо или поднос, застеленный пищевой 

пленкой. После того, как сок застынет в виде желированных пластин, на эти пластины тонким слоем наносятся 

тертые вареные овощи, яйцо и полоски сельди. Скрутить рулет, а затем разрезать его на роллы. Таким же 

образом можно приготовить любой салат. Например, «Мимозу».     Вот это наверное самые простые рецепты 



196 

молекулярной кухни, которые не требуют специального оборудования и пищевой химии.   И не пугайтесь слова 

химия. Молекулярная кухня сильно отличается от молекулярной химии, а используемые в ней химические 

ингредиенты предназначены для изменения консистенции готового блюда [5]. 

И ещё, просто совсем не много о том, как можно использовать молекулярную кухню. Это очень полезное 

изобретение для желающих похудеть. Представьте себе овсянку со вкусом жареной свинины или полезную 

морковь со вкусом и ароматом шоколада. В период, когда хочется аж зубы сводит можно себе позволить такие 

кулинарные шедевры. Но это уже тема для другой статьи. 

И в заключении хочется сказать, что постепенно молекулярная кухня проникает в высокую кухню 

многих стран. Именитые повара начинают претворять в жизнь идеи. Ведь высокая кухня - это шоу, и 

привыкшие ко всему гости ресторанов ждут от поваров зрелищ 

Больше знаний о химических и физических свойствах продуктов, процессов, реакций - вот главный 

постулат нового течения. Кто больше знает о химических и физических процессах во время приготовления 

пищи, может ими лучше управлять. Это значит, вооружившись знаниями, повар будет заказывать лучшие 

продукты, бережнее обрабатывать компоненты блюд, и, в конце концов,  вкуснее готовить. Молекулярная 

кухня это опасно, если не знаешь технологию приготовления блюд, если не знаешь физику и химию. И  

молекулярная кухня это безопасно, если приготовить соблюдая все законы физики и химии. 
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ҚЫШҚЫЛ СҮТ ӨНІМДЕРІНІҢ САПАСЫ 

 

Қышқыл сүт өнімдерін шикізаты таза сүтқышқыл бактериялары ұйытқысы арқылы ашыту жолымен 

алады. Шикізат ретінде пастерленген, стерилденген сүт, сүт және кілегей қоспасын, т.б. пайдаланылады. 

Олардан қышқылсүт ішімдіктерін, қаймақ, ірімшік және ірімшіктен жасалған өнімдер өндіріледі. Сонымен 

қатар, қышқылсүт өнімдеріне әртүрлі қоспалар (қант, жидек, бал қайнатпа, т.б.) қосып жасалуы мүмкін. 

Қышқылсүт өнімдерінің адамзат тамақтануында маңызы зор, өйткені олардың қоректік мәнімен қатар диеатлық 

және емдік әсері бар. Себебі, ашыту барысында сүт белоктарының қасиеттері өзгеріп, ішімдік сүтпен 

салыстырғанда тез және жақсы сіңетін жағдайға жетеді. Медициналық деректеріне жүгінсек, қышқылсүт 

өнімдері құрамындағы сүт қышқылы адамның тәбетін ашып, шөлін қандырады, ас қорыту жүйесі мен 

бүйректерінің жұмысын жақсартады [1]. 

Қышқылсүт өнімдерін алудағы негізгі процесс – ашыту (ұйыту). Ол – күделі биотехнологиялық процесс: 

ұйтқы микроағзалардың әсерінен бөлінген ферменттер сүт қантын (лактоза) ыдыратып, сүт қышқылы және 

басқа қышқылдар, спирт, көміртегі диоксиді және т.б. түзіледі. Осы кезде пайда болған заттарға қарай 

сүтқышқыл, спирттік және аралас (спирттік және сүтқышқыл) ашыту жүреді. Осыған байланысты қышқылсүт 

өнімдерін өндіруде шартты түрде екі негізгі топ: сүтқышқыл ашыту жолымен (ірімшік, қаймақ, простакваша 

және басқалар) және араласашыту әдісімен (кефир, ацидофилин және басқалар) алынған өнімдер. 

Қышқылсүт өнімдері технологиясы ұйытқы (ашытқы) микро-ағзалары әсерінен лактозаның әртүрлі 

дәрежеде ашуына негізделген. 

Ашытқы дайындау. Сүт өңдеу кәсіпорындарында ашытқыларды сүтті таза сүтқышқыл бактериялармен 

(штаммдар) ашыту арқылы даярлайды. Штаммдар арнайы лабораторияларда шығарылып, кәсіпорындарға 

құрғақ немесе сұйық ашыту ретінде жеткізіледі. Қышқылсүт өнімдерін алуда ашытқының рөлін еске алып, 

соңғысын даярлаға көп көңіл бөлу керек. Қышқылсүт сусындары жалпы көлемі жағынан қышқылсүт өнімдері 

арасынан алатын орны үлкен. Оларға кефир, йогурт, простаквашаның кейбір түрлері (мечниковская, ряженка, 

варенец және басқалар), ацидофил суысндар, ұлттық сусын түрлері (айран, мацун, қатық, т.б.). Қышқылсүт 

сусындарын II-ші сорттан төмен емес, қышқылдығы 19оТ-ден көп емес сүттен даярлайды. Олар майсыз және 

майлылығы 1; 2,5; 3,2; 4 және 6%-тік болады. 

Барлық қышқылсүт сусындары сүт шикізатын таза бактериялардың белгілі бір түрінің ұйытқысымен 

ашыту (ұйыту) арқылы алады. Алынған ұйындыны салқындатады, ал кейбір өнімдер пісіп-жетілуі үшін оларды 

қосымша уақыт сақтайды. Салқындатылған және пісіп-жетілген қышқылсүт өнімдері тұтынушыларға сатуға 

дайын деп есептеледі.  

Резервуарлық әдіспен сүт арнайы резервуарда ұйыту арқылы, сол ыдыста өнім (кефир, қымыз) пісіп-

жетіледі. Сонан соң өнім тыдысқа құйылып, сақтауға немесе сатуға жіберіледі.  

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C,_%D0%A5%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD&action=edit&redlink=1
http://kuking.net/8e.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%28%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%29
http://www.vzglyad.ru/columns/2007/10/9/115503.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Science_Channel
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Термостаттық әдіспен сүтті ашытқан соң ыдысқа (пакеттер, бутөлкелер) құйып, термостаттық камераға 

ұйытуға қойылады. Өнім салқындатқыш камерада салқындатылады, сонан соң ол сатуға даяр болады. 

Кефир – бірегей (уникальный) өнім, оны даярлау үшін кефир саңылауқұлақтары ашытқысы немесе 

арнайы таңдап алынған таза микроағзалардың ашытқысы қолданылады. Кефирдің түрлері: майсыз, 1; 2,5; 3,2 

және 6%-дық майдың массалық үлесімен, құрғақ заттар 7,8; 8,1; 9,5 және 11%-дық, сондай-ақ жеміс қосылған, 

витаминделген және әртүрлі оригинал заттармен араласқан. Кефирді резервуарлық және термостаттық әдіспен 

алады. Ол біртекті қаймақ тәрізді сұйық, таза қышқыл сүттің дәмімен, ақ түсті, аздап қоңырлау болады. 

Кефирді резервуарлық әдіспен өндіру мына технологиялық операциялардан тұрады: шикізатты қабылдау 

және дайындау, пастер-леу, гомогендеу, ашытқылау, сүтті ұйыту, араластыру, салқындату, пісіп-жетілдіру, 

ыдысқа құю, орау және өнімді сақтау. 

Таңдап алынған сүтті майлылығы бойынша, нормалдайды. Майсыз кефирді көксүттен өндіреді. Құрғақ, 

жай және майсыз сүтті арнайы технологиялық нұсқауларға сәйкес қалпына келтіреді. Қажет болған жағдайда 

жай сүтке 50%-ке дейін қалпына келтірілген сүт қосуға болады. Даярланған сүтті сепаратор-сүттазалағышпен 

тазалайды. 

Тазаланған, нормаланған сүтті 85±2оС-та температурада 5-10 минут ұстап немесе 90±2оС-та 3 минут 

ұстап пастерлейді. Пастерлеуді 17,5 МПа қыысмда өткізумен сүтті гомогендеу қатар өтеді. Ол үшін сүтті 

пастерлеуіш-салқындатқыш қондырғының рекуперациялау секциясында 55-60оС-қа немесе пастерлеу 

температурасына дейін қыздырады. Пастерленген және гомогенделген сүтті 20-25оС ашыту температурасына 

дейін салқындатады және осы температурада қышқылсүт өнімдері резервуарына береді. Көптеген тәжірибе 

көрсетіп отырғандай, 25оС-та ашытқылаған кефир органолептикалық ең жақсы көрсеткіштерге – дәмі және иісі 

жағынан ие. Ұйытқыны резервуарға сүтпен бірге енгізеді [2]. 

Ұйытқының активтілігіне қарай оның мөлшері орташа сүттің 5-10% мөлшерін құрайды. 

Ашытқы сүт араластырғыш жұмыс істеп тұрғанда енгізіледі, ол алғашқыысның бар көлемінде біркелкі 

таралуы үшін қажет. Резервуар толған соң, 15 минут өткеннен соң, араластырғышты тоқтатады. Ұйыту 

барысында ұйытқының микрофлорасы көбейіп, сүттің қышқылдығы өседі, казеин  коагуляцияланады және 

ұйынды пайда болады. Ұйыутдың аяқталғандығын тығыз ұйынды пайда болағнына және қышқылдықтың 85-

100оТ-ге жеткеніне қарап, анықтайды. Ұйытылған кефирді араластырады, 14-16оС-қа дейін салқындатады және 

онан әрі пісіп-жетілуге қояды. Витаминделген кефир даярлағанда С витаминін ашытқыға, сүтке енгізуге 30-40 

минут қалғанда, қосады. Содан кейін ашытқыны 10-15 минут араластырып, 20-30 минут тағаттайды. С 

витаминін дайын өнімнің (кефирдің) 1000 килограмында 110 г болуы тиісті есеппен қосады. Ұйытқы қосылған 

сүтті араластырады. Бірінші араластыру резервуардағы ұйытындының және араластырғыштың беріктігіне 

қарай 15 минуттан 40 минутқа дейін созылады. Біртектес қоюлықтан соң, араластырғышты 30-40 минутқа 

тоқтатады, сонан соң сағат сайын 5-15 минутқа қосып тұрады. Біртекті емес, түйір-түйір кефирден  сақтаған 

кезде сарысу бөлінуі мүмкін. Салқындатқан және араластырған соң кефирді тыныштықта пісіп-жетілуге 

қалдырады, оның ұзақтығы ұйытудан бастап 240сағаттан кем болмауы тиіс. Пісіп-жетілген соң кефирді тағы да 

2-5 минут араластырып, ыдыстарға құяды. Ыдысқа құйылған кефирді 24 сағат 8оС-тан жоғары емес 

температурада ұстайды. 

Термостаттық әдіспен кефир өндіру технологиялық процесі келесі операцияларды құрайды: шикізатты 

қабылдау және дайындау, пастерлеу, сүтті ашытқылау, ыдысқа құю және қақпағын жабу, ұйыту, салқындату, 

пісіп-жетілдіру және сақтау. Шикізатты  (сүтті) қабылдау және дайындау, пастерлеу, гомогендеу жоғарыда 

айтылғандай атқарылады. Гомогенделмеген сүттен кефир даярлауға жол берілмейді. 

Пастерленген және жазда 17-20оС, қыста 22-25оС-қа салқындатыл-ған сүтті резервуар және ванналарда 

салқындатқан соң, бірден ұйытуға қояды. Ашытылған сүт 15 минут араластырылады және бір партиясын 

үздіксіз 30 минут араластырып ыдысқа құюға жібереді. Ұйытқы енгізілген сүт ыдыспен термостаттық камераға 

8-12 сағат бойы ұйытуға қойылады. Термостаттық камерадағы температура жазда 17-20оС, қыста 22-25оС 

болуы тиіс. Ұйытқан соң кефир қышқылдығы 75-80оТ тығыз ұйытынды болады. Оны салқындатқышқа, 

камераға 8оС-қа дейін салқындату үшін және осы температурада 12 сағаттан кем ұстамайды. Даяр кефирді 8оС 

температурада 24 сағат сақтайды.  

Йогурт – пастерленген май және құрғақ заттары массалық үлестері нормалданған сүттен қант, жеміс-

жидек толтырғыштар, ароматизатор-лар, С витамині, тұрақтандырғыштар, өсімдік белогі қосылған немесе 

қосылмаған, термофилдік тұқымдас сүтқышқыл стрептокок және бол-гар таяқшаларының денелерінен 

даярланған ұйытқымен ұйытылған қышқылсүт сусыны. Құрамына қосылған толтырғыштарына қарай 

йогурттың мына түрлері шығарылады: йогурт, тәтті йогурт, жеміс-жидекпен, С витамині бар жеміс-жидекпен 

және диабеттік жеміс-жидекпен. 

Йогуртты резервуарлық және термостаттық  (жеміс-жидекпен тек қана термостаттық) әдіспен әртүрлі 

оригинал атаулармен шығарады. Сыртқы көрінісі және қоюлығы жағынан йогурт қаймақ тәріздес ұйытындысы 

бұзылған (резервуарлық әдіспен) немесе бұзылмаған (термостаттық әдіспен), ал жеміс-жидектік йогуртқа жеміс 

және жидектердің түйірлері қосылған. Йогурттың түрі – ақ-сұрғылт, не қосылған жеміс-жидек сиропына сәйкес 

түстес. 

Жоғарыда аталған өнімдер сияқты сусындардың бірі – протокваша. Оның ассортименті алуан түрлі 

(мечниковская, ацидофильная, варенец, ряженка, т.б.). Олардың негізінен жылумен өңдеу режимі және 

ұйытқысының бактерилдық құрамы жағынан айырмашылығы бар. Технологиясыеың кефир өндіруден аздап 

қана өзгерістері бар [3]. 
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Қаймақ – пастерленген кілегейден сүт стрептококк таза денелерінен даярланған ашытқы көмегімен 

алынған орыстың ұлттық қышқылсүт өнімі. Қаймақ үшін плазма қышқылдығы 26оТ-ден жоғары емес, балауса 

кілегей пайдаланады. Қаймақ екі технологиялық сұлбамен шығарылады: ұйыту алдында кілегейді пісіп-

жетілдіру арқылы және гомогендеуді қолданумен. Құрамындағы майдың және ұйытқы флорасының массалық 

үлестеріне орай қаймақтың диеталық, 15, 20, 30, 35% майлылықпен, ацидофильдік және «Любительская» 

түрлері даярланады. 

Кілегейді ұйыту алдында пісіп-жетілуді қолдану арқылы қаймақ алу технологиялық процесі мына 

операциялардан тұрады: сүт және кілегейді қабылдау және дайындау, сүтті ажыту (сепаратордан өткізу), 

нормалдау, пастерлеу, салқындату, пісіп-жетілдіру, кілегейді ашытқы-лау және ұйыту, ыдысқа құю, қақпағын 

жабу, маркілеу, салқындату және қаймақты пісіп-жетілдіру, сатудан бұрын сақтау (2.8-сурет). 

Сүтті 40-45оС сепаратордан өткізіп майлылығы 32%-дан кем емес кілегей алады; 5% ашытқы енгізген 

соң майлылығы 30% даяр өнім алу үшін кілегейді 31,6%-ға дейін нормалдайды, ал 36%-дық қаймақ алу үшін 

кілегейді 37,9%-ға дейін нормалдайды. Нормалданған кілегейді алынатын қаймақтың түріне қарай 85- 90оС-та 

15 секундтан 10 минутқа лейін және 90-95оС-та 15-20 секундтан 5 минутқа дейін ұстайтын режимде 

пастерлейді. Кілегей 50-70оС температурада және 7,0-8,0 МПа қысымда гомогенделеді. Гомогендел-ген кілегей 

пластиналық немесе трубкалық салқындатқыштарда жылдам (тез арада) ашыту температурасына дейін 

салқындатылады: жылы уақытта 18оС-қа, ал салқын кезде 22оС-қа дейін. Ашытқы ретінде мезофильдік 

стрептококктің таза денелерін және ароматқұрушылар қолданылады. Енгізілетін ашытқы мөлшері ұйытылу 

ұзақтығына әжептәуір әсер етеді. Кілегейді ашыту оның температураысна қарай 14-16 сағатқа созылады. 

Алғашқы 3 сағатта кілегей араластырылады, сонан соң ұйытудың соңына дейін тыныштықта қалдырады. 

Ұйытудың аяқталған қышқылдықтың жазда 65-75оТ-ге дейін, жазда 80-85оТ жеткені анықтайды. 

Жаңа даярланған қаймақ майда немес үлкен ыдысқа құйылуы мүмкін; осы ыдыста салқындатылады және 

пісіп-жетілуге қалдырады. Салқындату және пісіп-жетілдіру үшін ВДП сияқты үлкен ванналар, қосқабырғалы 

резервуарлар пайдалануға болады, бұл жағдайда да қаймақты салқындату оның пісіп-жетілуімен тіркес 

жүргізіледі, ол 5-8оС-та 24-48 сағатқа дейін өтеді. Майда ыдысқа құйылған салқындатқыш камерада 2-4оС-та 

ұсталған қаймақтың пісіп-жетілуі 24-28 сағатта аяқталуы мүмкін. Ашытылған кілегейді 5-6оС-қа дейін тез 

арада салқындатқан жағдайда пісіп-жетілу процесін 6-8 сағатқа дейін қысқартуға болады. Қаймақты сатуға 

дейін салқындатқыш камерада 2-4оС-тан жоғары емес және салыстырмалы ылғалдылығы 75-80% сақтау керек. 

Тұтынушыға жіберілетін қаймақ қолданыстағы РТУ-дің талапта-рына сай: жоғары сорт үшін дәмі және иісі таза 

қышқыл сүттікіндей, бөгде татым және иіс болмауы тиіс; бірінші сор қаймақта аздап азықтың, ағаштарының 

және босаң ащылық дәм болуы мүмкін. Жоғары сорт қаймақтың қышқылдығы 65-90, бірінші сортынікі – 65-

110оТ. 

Ірімшік – белокті қышқылсүт өнімі, оның негізгі бөлігін барлық ауыспайтын аминқышқылдары бар 

казеин құрайды. Майлы ірімшікте тең мөлшерде (18%-данн) белоктар мен амй, сондай-ақ сүт витаминдері 

болады. Ірімшік кальций, фосфор, магний және басқа да минералдық заттарға бай. Сүт қантын ашыту 

өнімдерінен, ірімшікте оған айрықша қышықлдау дәм және қышқыл сүт иісін беретін сүт қышқылы және қош 

иісті заттар бар.  Етте қанша белок болса, ірімшікте сонша бар, ал оның өзіндік құны көп төмен. Ірімшікті 

тікелей пайдаланудан басқа, оны әртүрлі тағамдар даярлауға, кулинарлық өнімдер және ірімшік өнімдерінің 

үлкен ассортиментін даярлайды. Қант қосу ірімшік өнім-дерінің және олардың дәмін жақсартады [4]. 

Ірімшік және ірімшік өнімдері пастерленген сүттен ашытқы ретінде мезофильдік сүтқышқыл 

бактерияларды қолдану арқылы алынады. Оның таза, ұяң қышқылсүт дәмі және иісі, ұяң қоюлығы болуы тиіс. 

Ірімшіктің қоюлығы өндіру технологиясына тәуелді, оның қабат-қабат құрылымы немесе біртекті гомогенді 

масса болуы мүмкін. Майлы ірімшікте 18%-тен кем емес, жартылай майлыда - 9%-тен кем емес; майлының 

ылғалдылығы - 65%-тен көп емес, жартылай майлынікі - 73%, майсыздікі - 80%. Жоғары сорт майлы ірімшіктің 

қышқылдығы - 210, I-ші сорттінікі – 240оТ; майсыз жоғары сорттікі – 220оТ және I – сорттікі – 270оТ.Майлы 

және жартылай майлы ірімшік алудың екі әдісі бар: дәстүрлі – нормалданған сүттен және бөлектік – көксүттен 

(майсыздандырылған), соңырақ майсыз ірімшікті кілегеймен байыту арқылы. Төменде аталған екі жолмен 

ірімшік өндірудің технологиялық сұлбасы берілген. 

Қажетті сақталуды қамтамасыз ету үшін атқарылуы тиіс негізгі шарттар мыналар болып табылады: 

белгілі бір температура және соған сәйкес ауаның ылғалдылығы, жарықтың және ауа алмасуының сәйкес 

болуы. Қышқыл сүт өнімдерін 80°С-ден жоғары болмайтын температурада  сақтау қажет. Қышқыл сүт 

өнімдерін аса жоғары температурада сақтау олардың қышқылдығының артуына, іріткінің бөлінуіне, сапасының 

төмендеуіне және бұзылуына әкеп соқтырады. Қышқыл сүт өнімдерін міндетті түрде жабық ыдыста сақтау 

қажет. Біріншіден, бұл ұзақ уақыт сақтауға септігін тигізеді, екіншіден, жабық ыдыстағы өнім тоңазытқыштағы 

басқа да заттардың түрлі иістерін өзіне сіңірмейтін болады. 
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ПОНЯТИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ В ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

Проблема повышения качества продукции является актуальной для любого предприятия, особенно на 

современном этапе, когда в повышении эффективности производства все большее значение играет фактор 

«качество продукции», обеспечивающий ее конкурентоспособность. 

Задача повышения качества приобретает комплексный характер и затрагивает все отрасли 

промышленности. Причинами необходимости повышения качества продукции являются: повышение 

требований научно-технического прогресса, ужесточение требований к свойствам и характеристикам 

продукции, особенно к надежности, долговечности, сохраняемости, безотказности, эстетичности, 

экономичности в эксплуатации. Улучшение качества продукции требует повышения качества сырья, 

материалов, комплектующих изделий, внедрения новых прогрессивных технологий и методов организации 

производства и труда [1]. 

Проблемой повышения качества продукции занимаются во всех странах мира, о чем свидетельствуют 

многочисленные публикации по вопросам теории и практики повышения качества продукции. Исследования в 

данной области показывают, что решение проблемных вопросов обеспечения повышения качества продукции 

во многих странах стало национальным движением. Например, в США, Великобритании, Франции, Германии, 

Италии, Японии управление качеством продукции выведено на государственный уровень. Во многих странах 

созданы Национальные советы по качеству и надежности, ассоциации по осуществлению контроля качества 

продукции в промышленности, статистическому управлению качеством, ассоциации стандартов и другие 

организации. 

Отсюда вытекает необходимость постоянной, целенаправленной, кропотливой работы 

товаропроизводителей по повышению качества продукции в сравнении с аналогами конкурентов. 

Повышение качества продукции имеет большое значение для предприятия-производителя, потребителя и 

национальной экономики в целом. Выпуск качественных изделий способствует увеличению объема реализации 

и рентабельности капитала, росту престижа фирмы. Потребление продукции улучшенного качества и большей 

потребительской стоимости уменьшает удельные издержки пользователей и обеспечивает более полное 

удовлетворение потребностей. 

В промышленно развитых странах во многих фирмах и компаниях функционируют системы качества, 

успешно обеспечивающие высокое качество и конкурентоспособность выпускаемой продукции. Состав и 

сущность систем качества регламентируется рядом международных стандартов по управлению качеством 

продукции. Для потребителей наличие таких систем у изготовителей продукции является гарантией того, что 

им будет поставлена продукция требуемого качества в полном соответствии с договорами. Поэтому нередко 

потребитель при заключении контрактов требует проверки имеющейся у изготовителя системы обеспечения 

качества на соответствие её требованиям международных стандартов 

Любой товар, находящийся на рынке, фактически проходит там проверку на степень удовлетворения 

общественных потребностей: каждый покупатель приобретает тот товар, который максимально удовлетворяет 

его личные потребности, а вся совокупность покупателей – тот товар, который наиболее полно соответствует 

общественным потребностям, нежели конкурирующие с ним товары [2]. 

Поэтому конкурентоспособность (т.е. возможность коммерчески выгодного сбыта на конкурентном 

рынке) товара можно определить только сравнивая товары конкурентов между собой. Иными словами, 

конкурентоспособность – понятие относительное, чётко привязанное к конкретному рынку и времени продажи. 

И поскольку у каждого покупателя имеется свой индивидуальный критерий оценки удовлетворения 

собственных потребностей, конкурентоспособность приобретает ещё и индивидуальный оттенок. Наконец, 

конкурентоспособность определяется только теми свойствами, которые представляют заметный интерес для 

покупателя (и, естественно, гарантируют удовлетворение данной потребности). Все характеристики изделия, 

выходящие за рамки этих интересов, рассматриваются при оценки конкурентоспособности как не имеющие к 

ней отношения в данных конкретных условиях. 

Изучение конкурентоспособности товара должно вестись непрерывно и систематически, в тесной 

привязке к фазам его жизненного цикла, чтобы своевременно улавливать момент начала снижения показателя 

конкурентоспособности и принять соответствующие решения (например, снять изделие с производства, 

модернизировать его, перевести на другой сектор рынка). При этом исходя из того, что выпуск предприятием 

нового продукта прежде чем старый исчерпал возможности поддержания своей конкурентоспособности, 

обычно экономически нецелесообразен [1]. 

Вместе с тем любой товар после выхода на рынок начинает постепенно расходовать свой потенциал 

конкурентоспособности. Такой процесс можно замедлить и даже временно задержать, но остановить – 

невозможно. Поэтому новое изделие проектируется по графику, обеспечивающему его выход на рынок к 
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моменту значительной потери конкурентоспособности прежним изделием. 

Конкурентоспособность промышленного предприятия можно представить как способность организовать 

деятельность с полным использованием потенциальных возможностей направленных на повышение 

эффективности производства. Это обусловливает его развитие, на основе его конкурентных и преимуществ, 

возможность в определенный период соперничать ему с другими предприятиями – конкурентами на 

отраслевом рынке с приемлемым для него риском и удовлетворять потребителей поставляемыми товарами, 

услугами и выполняемыми работами. Из приведенной формулировки следует, что не все свойства предприятия 

входят в рассматриваемое понятие, а только их совокупность. В совокупность же свойств предприятия входят 

только те, которые дают возможность предприятию соперничать и функционировать на рынке [1]. 

Пищевая промышленность – одно из стратегически важнейших звеньев национальной экономики каждой 

страны. Она призвана обеспечивать население страны разнообразным ассортиментом продуктов питания, 

соответствующим потребностям различных групп населения. Производимые пищевые продукты должны быть 

высокого качества и конкурентоспособны как на внутреннем, так и на внешнем рынке. 

В последние годы в различных сферах пищевой промышленности появляются предприятия, которые 

в условиях конкурентной среды за счет улучшения менеджмента, маркетинга, модернизации производства 

с ориентацией на передовые технологии выходят в лидеры и наращивают производство (таблица). 

 

Таблица 1 - Уровень конкурентоспособности отдельных пищевых товаров  

Наименование товара 
Масло 

подсолнечное 
Маргарин 

Масло 

сливочное 

Сыр и 

творог 

Шоколад, 

изделия из 

шоколада 

Макароны 

Доля отечественной продукции 

на внутреннем рынке, % 
70,6 69,9 75,4 55,9 74,4 86,7 

Коэффициент 

конкурентоспособности 
0,152 0,046 -0,094 -0,237 -0,107 0,553 

 

Мировой рынок пищевых продуктов стремительно растет более чем на 6 % в год, при этом уверенные 

темпы роста наблюдаются во всех его сегментах (например, масла и жиры – 7,2 %, молочная продукция – 6,5 

%, хлебобулочные изделия – 5,2 %). Рынок довольно сильно раздроблен. Однако высокую концентрацию 

можно отметить на региональных рынках, а также в тех товарных категориях, где преобладают международные 

бренды (например, хлопья для завтрака, супы, кондитерские изделия). Данная отрасль в Казахстане обладает 

аналогичным потенциалом развития (среднегодовой темп роста ожидается на уровне 7,5 %) [3]. 

Анализ деятельности предприятий пищевой промышленности выявляет ряд основных проблем, 

сдерживающих развитие отрасли. К ним относятся: 

- разрушение связей в единой технологической цепи «поле–переработка–потребитель»; 

- дефицит качественного сырья и отсутствие механизма обеспечения предприятий оборотными 

средствами для его сезонного приобретения; 

- отсутствие финансовых средств у большинства предприятий для обновления производства; 

- отсутствие инфраструктуры по закупке сельхозсырья, ориентированной на мелкотоварное 

производство; 

- нерешенность проблем обработки, хранения и транспортировки сельскохозяйственной продукции. 

Для производства достаточного количество продуктов питания в стране не хватает хорошего 

качественного сырья. Основная причина этого – преобладание в стране мелкотоварного сельхозпроизводства. В 

частности, свыше 90 % всего молока собирается на частных подворьях, что негативно сказывается на 

конкурентоспособности наших молочных продуктов. Для сравнения, в Беларуси крупными молочно-товарными 

фермами производится 90 % продукции, в России – 40 %. Таким образом, приоритетной задачей для 

перерабатывающих предприятий является обеспечение необходимым количеством качественного сырья. 

Низкая конкурентоспособность пищевой промышленности ведет к росту импорта с высокой степенью 

переработки. Конкурентоспособность продуктов питания иностранного производства обусловлена 

следующими основными факторами: 

- импортные продовольственные товары, уступая в большинстве случаев отечественным по своему 

качеству, выигрывают в современной технологии обработки и упаковки, обеспечивающей длительные сроки 

хранения товаров при сохранении их качества. Использование современных технологий обработки продуктов 

позволяет иностранным компаниям существенно снизить потери при их производстве, переработке и хранении; 

- устаревшие производственные фонды сельскохозяйственного назначения, требующие обновления 

и модернизации, не позволяют многим фермерским хозяйствам и предприятиям перерабатывающей 

промышленности увеличивать объемы производимой продукции. В настоящее время степень износа основного 

капитала в пищевой промышленности республики составляет 29,4 %, коэффициент обновления основных 

фондов равен 13,4 %, коэффициент выбытия – 3,4 %; 

- неразвитость земельных и водных отношений в республике является барьером для развития АПК. 

Несмотря на то, что основной целью приватизации являлась передача собственности в руки наиболее 
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эффективных товаропроизводителей, из-за несовершенства механизма приватизации на селе, значительная 

часть неиспользуемых земель и основных фондов оказалась в собственности прекративших нормальное 

функционирование хозяйств; 

- неэффективный менеджмент и маркетинг в агропродовольственном секторе экономики, отсутствие у 

большинства крестьянских и фермерских хозяйств позитивного опыта работы в условиях рыночной экономики 

[4]. 

Проблема оценки и управления конкурентоспособностью предприятий пищевой промышленности в РК 

осложняется проблемами общего спада производства, отсутствием рынка информации о характеристиках 

предприятий-конкурентов. У основной массы предприятий на первое место встает проблема выживаемости, 

преодоление финансовых трудностей, многим предприятиям грозит процедура банкротства. В данных 

условиях, с одной стороны, заниматься оценкой конкурентоспособности предприятия достаточно сложно, с 

другой – для выхода предприятия на высокий уровень конкурентоспособности, необходимо оценить его 

потенциал, проанализировав все факторы конкурентоспособности предприятия, без этого невозможно 

разработать стратегию дальнейшего развития предприятия. В связи с этим, создание системы управления 

конкурентоспособностью становится важнейшим условием дальнейшего существования предприятий. 

Отечественная пищевая промышленность, обладая хорошим опытом по производству 

доброкачественной продукции, изготовленной из натурального сырья, имеет хорошие шансы для выхода в 

перспективе со своей продукцией на внешние рынки, таким образом, увеличивая свой вклад в развитие 

экономики Казахстана. 

В Казахстане стратегически выгодно заниматься промышленной переработкой плодоовощных культур, 

что обусловливается благоприятным климатом, доступом к трудовым ресурсам, растущим спросом со стороны 

населения, ростом экспортного потенциала. В республике в целом удовлетворяется потребность в картофеле, 

свежих овощных и бахчевых культурах. Однако, высокие цены, узкий ассортимент выпускаемой продукции, 

отсутствие должного товарного вида, связанные с дороговизной тары и упаковки, высокими транспортными 

затратами, снижение потребительского спроса на отечественную плодоовощную продукцию на внутреннем и 

внешнем рынках привели к их неконкурентоспособности. 

Для развития пищевой промышленности необходимо создание конкурентных рынков, формирование 

благоприятных условий для появления и входа на рынки новых участников, а также конкурентной среды 

совершенствование инструментов развития конкуренции включает меры антимонопольного регулирования, 

иные защитные меры, а также меры по региональному развитию, расширяющие возможности 

и стимулирующие предпринимательскую деятельность. 
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«ФАСТФУД ФАБРИКАСЫНЫҢ» ЗИЯНЫ 

 

Заманауи қоғам уақытты қажет етеді. Сондықтан қазіргі заманда адамдар уақыттың тапшылығына 

байланысты дем алғанда, тамақтанғанда т.б. жағдайларда өздеріне ыңғайлы жолды қарастырады. Мысалы, 

автокөлікте немесе компьютермен жұмыс жасау кезінде түрлі тез дайындалатын тағамды соның ішінде 

гамбургерлерді, пиццаны, қуырылған картопты және газдалған сусынды пайдаланғанды жөн санайды. Тез 

тамақтану – ол уақытты үнемдеудің бір түрі. Қазіргі кезде адамдар жоғарыда аталған тамақтың түрлерінің 

зиянды екеніні біле тұра жиі қолданады. Мен өзімнің тақырыбымды осы фаст – фуд өнімдеріне арнадым. Фаст 

– фудтың отаны – Америка екенін бәріміз білеміз. 

Фастфуд сөзі ағылшын тілінен аударғанда «жылдам дайындалатын тағам» деген мағынаны білдіреді. 

Фастфуд өнімдерін Американың Канзас қаласында 1920 жылдан бастап White Castle компаниясы шығара 

бастады. 1940 жылдан бастап бәсекелес компаниялар көбейе түсті, солардың бірі – Макдональдс. Біраз 

уақыттан соң, ағайындылар Мак және Дик Мак Макдональд Калифорния штатында Сан Бернардино қаласында 

Макдональдсты 1940 жылы ашты. Ашылған кезде көп пайда болмағандықтан, олар жабылуға шешім 

қабылдайды. Содан кейін 1948 жылы қайта құрылады. Осыдан кейін олар жақсы дамып, Американың көп 

қалаларында ашылады. 1956 жылы АҚШ-та 14 мейрамхана, 1960 жылы 228, 1968 жылы – 1000, 1975 жылы – 
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3076, 1980 жылы – 6263, 1984 жылы – 8300, 1990 жылы – 11800. Қазір Макдональдстың әлем бойынша 30 

мыңға жуық мейрамханалары бар[1]. 

Ресейге Макдональдс 1990 жылдан бастап келе бастады. Макдональдстың өнімдерін сатып алуға 

адамдар кезекке тұрды. Макдональдс қазіргі уақытта өзінің дәрежесін биікке көтерді. Себебі қазір тек Америка 

ғана емес, бүкіл әлем олардың жылдам дайындалатын тағамдарын қолданады. Өздерінің қызықты 

жарнамаларымен видеороликтерімен, жаңа өнімдерімен адамдарды өзіне тартып отыр. Балаларға арнап 

Макдональдс ойыншықтар, сайыстар өткізіп отырған. Мысалы мейрамхана үнемі сәнді әрі жайлы, ал тамақтары 

сіңімді, күн сайын жаңадан дайындалады. Жұмыскерлері мен басқарушылары әрдайым мұқият және ақкөңіл. 

Бұл жерде түскі ас үнемі көңілді әрі қызықты өтетінін көрсетеді. Макдональдс өз ықпалын Американың ішінен 

және Америка қоғамынан тыс кеңейткісі келді. Компания басшысы айтқандай, «Біздің мақсатымыз – бүкіл әлем 

бойынша жылдам қызмет көрсететін мейрамхана кәсібінің озық болуы. Макдональдс көшбасшы болудан гөрі, 

ықпалы үстем болғанын қалаған». Макдональдс өнімдері мектептерде және училищиде пайда бола бастайды. 

Кейбір мектеп асханаларында Макдональдс танымал өнімдерін ұсынады, атап айтсақ «Pizza Hut», «Taco Bell» 

т.б. Америкалық азық-түлік қауымдастығының айтуы бойынша «Қазіргі уақытта балалар фастфуд жеуді өмір 

салтына айналдырған»[2]. 

Қазақстандағы фастфуд тарихы Шегис (Shaggies) дәмханасынан Бургер Кингке дейін. Мекемені 

Тильбоне компаниясының бастығы Мин Бон Сик Корея мен Қазақстан бірлесіп 1991 жылы 21 қыркүйекте 

«Шегис» дәмханасын ашты. Ашылу салтанатына Президент Н.Ә.Назарбаев қатысып, ең алғашқы гамбургер 

өнімінен дәм татты. Басқа елдегідей қазақстандықтарда өнімнен дәм татуға қызығушылық танытып, ұзын 

кезекке тұрды. Дәмхананың логотипі Тильбоне компаниясының бастығы Мин Бон Сиктің күлімсіреген бет-

бейнесі қызметкерлердің жейдесінде және гамбургер оралған қағазда бейнеленді. Астанада 2016 жылы 

салтанатты түрде 200 орын бар Макдональдс дәмханасы ашылды. Ол жерде қызмет істейтін адамдар шет елден 

білім алып келген[3].  

Фастфуд өнімдерінің зиян жағы да, пайдалы жағы да бар. Олар: жылдам дайындалуы, дәмді, қол жетімді, 

уақыт үнемдеу. Фастфуд өнімдерінің зияны олардың барлығы түрлі майда қуырылады. Тағамдар көбісі жоғары 

калориялы және майлар мен қанттардан тұрады. Жалпы сэндвич, қуырылған картопта 1500ккал асады. 

Салауатты өмір салтын ұстанбағандар үшін зиян болып саналады. Бұл тағамға қосылған ет көп бөлігі майдан 

тұрады. Ал май адам өміріне соншалықты зиян болмаса да, оны басқа қоспамен араластырғанда қауіпті. Атап 

айтсақ, зат алмасу, қан құрамының өзгеруі, бауыр жасушаларының бұзылуы, жүрек-қан тамыр ауруларына әкеп 

соқтырады. Ескертулерге қарамастан, дүңгіршектерде және күркелерде шаурма сатылуы тоқтар емес. Сонымен 

қатар тазалық ережелері сақталмаған, шаурма құрамынан ішек таяқшалары көп кездеседі. Фастфуд сүйіп 

жейтін адамдарда тәбет басқаратын лептин бұзылады. Сондықтан фастфуд және жартылай дайын өнімдердің 

құрамындағы қант, май, консерванттар, дәмдеуіштер негізгі ауру семіздікке алып келеді, булимия ауруы 

(тойымсыздық ауруы) таралуына әкеледі. Осы тағамның шектен тыс пайдалануы адамдардың психалық күйіне 

әсерін тигізеді. Фастфудты мөлшерден тыс қолданылуы күйзеліс, Альцгеймер ауруы, шизофрения ауруларына 

әкелуі мүмкін[4]. 
 

Біз білетініміздей, фастфудтың құрамында дәрумендер жоқ, адам көп қолдана берсе, авитаминоз пайда 

болады. Сол сияқты зат алмасу бұзылып, эндокриндік аурулар туғызады. Адам ұзақ уақыт фастфудты 

пайдалана берсе, адамның толық жағдайы бұзылады. Адам жиі ауырып, күші азаяды, бірақ соған қарамастан 

салмағы арта түседі. 

Көптеген адамдар фастфуд зиян екенін біледі, бірақ тамақ жасауға уақыт жоқ деп оны пайдалана береді. 

Ал бірақ фастфуд біздің жүрегімізді, бауырымызды баяу болып жүрсе де, олардың жұмыс істемеуіне зиян 

келтіруде. Ережеге сәйкес, жылдам дайындалатын тағамның құрамындағы саны көп майлар, калориялар, 

сондай-ақ трансмайлар біздің органимзге көп әсерін тигізеді. Әрине, фастфудты тәтті газдалған сусындармен 

ішсе, адамда тойдым деген сезім байқалады, бірақ адамның қайтадан тамақ ішкісі келіп тұрады. Адам тойдым 

деп ойласа да, ол жалған, өйткені фастфуд құрамында ешқандай да пайдалы заттар жоқ. Жылдам дайындалған 

котлет, шұжық құрамындағы майлар қаныққан май қышқылдарынан тұрады, ол асқазанға ауырлық түсіреді. 

Көп жағдайда да даладағы фастфуд арзан бағасымен көзге түседі, есесіне денсаулығымызбен жауап береміз. 

Даладағы дүңгіршектерде жасалатын фастфудтың құрамындағы сұйық майдың өзі концероген және басқа да 

зиянды заттарға бай. Тауық грилі қаншалықты тәтті тәбетті тудырса да, ол соншалықты зиян әкеледі. 

Біріншіден, жаңа тауық еті ме екенін білмейсіз, өйткені шірік тауықтың өзін жақсылап тұздаса, жап- жаңа 

болып көрінеді. Екіншіден, тауық грилі дәмді болып көрінсе де, бірақ сүйек маңындағы қуырылмаған еттің 

бөлігі зиян бактерияларға толы болғандықтан қауіпті болып саналады. Үлкен- кіші сүйіп жейтін хот-догтың 

құрамында қаныққан майдың жартысы бар. Шұжықтың өзінде соя және крахмал көп, ал еттің 10% ғана бар. 

Әртүрлі химиялық қоспалар шұжықтың түсін сақтайды, ал консерванттар көп уақытқа дейін сақталуын 

қадағалайды. Ал шаурма дайындау үшін мерзімі өткен арзан еттен  жасайды және ненің етінен жасалатыны 

белгісіз. Еттің бұл кемшіліктеріне көп мөлшерде дәмдеуіштер мен тұз қосып жасыруға болады. Егер ет дұрыс 

қуырылмаса, тамақтан улану, ал одан да күрделі жағдайда аурулар бактериямен жұғуы мүмкін. Кейбір 

адамдардың айтуынша, фастфуд жеумен әуестену – нашақорлыққа салынғанмен бірдей. Фастфуд құрамында 

адамды қайта-қайта жей беруіне себеп туғызатын әртүрлі күшейткіш дәмді қоспалар қосады[5].  

Артық салмақ пен семіздіктің таралуына қарамастан, бұл мәселе тек балалардың дұрыс тамақтанбауы 

мен физикалық қоғалысына емес, оның факторлары әлеуметтік, экологиялық дамуында, ауылшаруашылық 

саласында, қоршаған орта, сондай-ақ азық-түлік жағдайларына байланысты. Балалар арасындағы семіздік 
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қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді жағымсыз әсерлер әкеледі. Артық салмақ және семіздікпен ауырған балалар 

үлкен болғанда, семіздікке душар болады. Артық салмақ пен семіздіктің нәтижелері үлкен жасқа келгенде 

ашық көріне бастайды. Оларды былай көрсетуге болады: 

- жүрек-қан тамыр ауруларының жетілуі; 

- инсулинге қарсылығы (диабеттің пайда болуының алғашқы себептері; 

- тірек-қозғалыс жүйелерінің бұзылуы (әсіресе остеоартрит, буындардың ауруы); 

- кейбір онкологиялық аурулар (обыр ауруы, сүт безі); 

- мүгедектік. 

Бүкіләлемдік Денсаулық Сақтау Ұйымының статистикасы бойынша жыл сайын артық салмақ пен 

семіздіктен 2,6 млн адам қайтыс болады. Қазақстанда өлімге әкелетін жетекшілер жүрек-қан тамыр аурулары 

және онкологиялық аурулар болып табылады. Фастфуд тағамдарын күнделікті пайдалану салдарынан 

созылмалы гастрит, асқазан жарасы, өттің толуы, ұйқы безінің қабынуы, ас қорыту жолдарына зиян. 

Гастроэнтолог дәрігерлердің айтуынша, жыл сайын асқазан, ішек ауруларымен 120- дан астам адам келіп 

түседі. Фастфудқа үйір адамдардың асқазан, жүрек аурулары, қант диабеті күн өткен сайын үдеуде.  

Қазақстанда соңғы жылдардағы мәселелердің бірі – балалар арасында артық салмақтың кең таралуы. 

2008 жылы Қазақстанда 35% артық салмақ қосқан адамдар, ал 11% семіздіктен зардап шеккендер. Бұл аурулар 

бүкіл әлемде жасөспірімдер мен балалар арасында байқалған. Әлем бойынша 1990-2012 жылдар арасында 1 ден 

5 жасқа дейінгі балалардың 31млн-нан 45млн-ға дейін осы ауруларға шалдыққан. 2012 жылы Қазақстанда әрбір 

бесінші бала осы аурумен ауырған. Оның салдары ретінде: қазіргі кезде жастардың, жасөспірімдердің 

физикалық тұрғыдан шынықпауы, құнарлы тамақ жемеу, аз қозғалуы және т.б. жатады. Бүкіләлемдік 

Денсаулық Сақтау Ұйымының жорамалы бойынша 2010 – 2030 жылдарда Қазақстанда 45% ер адам семіздік 

және 29% әйел адам артық салмақ қосуы байқалады. 2030 жылы 74% ер адам және 36% әйел адамдарда 

байқалуы мүмкін[6].  

Макдональдстің ең маңызды жетістікке жетуі олардың бір жағдайдан екіншіге өткен кезде тиімділік пен 

оңтайлы әдісті қолдануы болып саналады. Макдональдс өзінің тұтынушыларына көліктен түспей-ақ тағамды 

сатып алуға мүмкіндік жасаған. Осындай жолмен тұтынушының көз алдында осындай тәсілдер тиімді әрі 

ыңғайлы болып көрінеді. Тұтынушылар сияқты қызметкерлерде макдональдік жүйе арқылы тиімді әрі алдын-

ала жазылған үрдісті қадағалап отырады. Адамдар өздері фастфуд мейрамханасына барып, кезекте тұрып, 

тамақ ішудің орнына есесіне үйде тамақ істеп ішетін уақытын дұрыс есептемейді. Макдональдік жүйеде қызмет 

істейтін жұмыскерлердің сапасының аспектісі олардың санында. Олар өздерінің төмен жалақысына қарамастан, 

көп әрі тез жұмыс жасайды. Өз өнімдерінің және қызмет көрсету жүйелерінің барлық жерде бірдей екеніне 

Макдональдс кепілдік береді. Қызметкерлер өздерін жақсы жағынан көрсетеді. Олар басшыларының айтқанына 

және корпоративтік жүйеге бағынады.  

Балаларда пайдалы тағами талғам қалыптастыру, ата-анасында, ересек туыстарында дұрыс тамақтанудың 

сәби үшін физикалық және ақыл – ой мүмкіндігін жүзеге асыратын негізгі кепілі екеніне орнықты сенгенде ғана 

тәрбиелеуге болатындығын есте сақтау керек. Сондықтан, пайдалы, табиғи тағамдар, ең алдымен ата – аналар 

мен жанұяның сүйіп жейтін тағамы болуы керек[7].  

Фастфудты дәрумендерге бай жемістер мен көкөністерге ауыстырған жақсырақ. Бір алманың өзі 

организмде жетіспейтін С, Е витаминдерін толтыратын дәмтатар болып табылады. Үй тағамынан пайдалы 

тағам жоқ. Калориялы және майлы тамақтан бас тартып, жемістер мен көкөністерді көп пайдаланған жөн[7]. 

Фастфуд мәселесі туралы зерттеу жүргізу барасында студенттерден сауалнама алынды. Сауалнамаға 20 

студент қатысты. Сауалнама мақсаты – фастфуд туралы не білесіз, оны пайдаланасыз ба? деген сұрақтары 

қойылды. Зерттеу бойынша студенттерге 7 сұрақ қойылды. Мәліметтерді зерттей келе, келесідей нәтижелер 

шықты: сауалнама нәтижесі бойынша, көбісі жылдам дайындалатын тағамды тұтынады, бірінші рет фастфуд 

қай мемлекетте шықты деген сұраққа Америка және Италия қалалары аталды. Жылдам дайындалатын 

дәмханаларға айына бір рет, ең жақсы көретін фастфуд қуырылған картоп, сұранысқа ие сусындар ішіне Coca-

Cola және Sprite, жылдам дайындалатын тағамнан кейін ешкімде ешқандай жағдай болмаған. Пайызбен 

есептесек, 58%  фастфуд тұтынады, 17% өте сирек, 21%  кейде, 4% жоқ тұтынбайды.   
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СТАНДАРТИЗАЦИЯ В СИСТЕМЕ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА СФЕРЫ ОБЩЕСТВЕННОГО 

ПИТАНИЯ 

 

Развитие экономического потенциала Казахстана во многом связано с модернизацией различных 

отраслей сферы услуг, среди которых важную роль играет сфера общественного питания. В настоящее время 

развитие услуг общественного питания зависит от спроса, который, в свою очередь, характеризуется 

изменчивостью, динамичностью, высокой зависимостью от объективных экономических, социально-

демографических, а также от психологических особенностей отдельных людей. 

Особую актуальность развитие торговли и сферы общественного питания Казахстана приобретает в 

изменившихся условиях внешней среды - со вступлением в Таможенный союз и планируемым вхождением в 

ВТО, а также в связи с изменениями внутренней среды — в условиях роста населения страны, интенсивного 

прироста потребления продуктов питания и изменения структуры потребления в сторону более качественных и 

разнообразных продуктов. Доля услуг торговли, в которую входит и сфера общественного питания, в общем 

объеме ВВП Республики Казахстан составляет почти одну шестую часть от всего ВВП. 

Важным приоритетом Казахстана, предусмотренном в «Стратегии «Казахстан-2050» [1], является 

достижение лидирующих позиций на мировом продовольственном рынке. В этом документе подчеркивается, 

что необходимо развивать индустриальную инфраструктуру, а также инфраструктуру туризма и общественного 

питания. 

Индустрия общественного питания в наше время является одной из самых развивающихся отраслей 

экономики, это связано, в первую очередь, с ростом доходов казахстанцев. Особое место в системе 

общественного питания занимают рестораны. Ресторанный бизнес – это специфический вид деятельности, 

способствующий не только удовлетворению потребностей населения в качественном питании, но и 

обеспечивающий качественное обслуживание клиентов, удовлетворяя их эмоциональные и эстетические 

потребности, создавая тем самым лучшие условия для проведения досуга. 

Повышение качества продукции общественного питания  неразрывно связано с обеспечением 

безопасности пищевых продуктов — это является одной из приоритетных задач социально-экономического 

развития страны, направленной на сохранение и улучшение здоровья нации. Пищевые продукты — это 

сложные многокомпонентные системы, состоящие собственно из веществ самого продукта, а также веществ, 

вносимых в пищевой продукт с определенной технологической целью, и веществ, которые попадают в него из 

окружающей среды, поэтому обеспечить безопасность и качество пищевых продуктов очень важно.  

Одним из признанных инструментов повышения качества продукции является применение современных 

стандартов менеджмента качества. В настоящее время в условиях рыночной экономики все большее внимание 

начинают уделять проблемам качества. Возрастающая конкуренция между предприятиями за внимание 

потребителей привела к тому, что настало время в разработке программ повышения качества. При проведении 

исследований, а также в практике все чаще возникает необходимость в разработке объективных показателей 

для того, чтобы получить возможность выполнять оценку организаций на предмет выпуска продукции 

максимального качества. Кроме того, в организациях нужно осуществлять анализ системы менеджмента 

качества.  

Общие требования к классификации и определению вида предприятия общественного питания 

приведены в национальном стандарте СТ РК ГОСТ Р 50762-2011 «Услуги общественного питания. 

Классификация предприятий общественного питания» [2], который введен с 01.01.2013 года.  

Предприятия общественного питания по стандарту классифицируются в зависимости от характера 

производства, ассортимента выпускаемой продукции, объема и видов предоставляемых услуг.  

В зависимости от характера производства предприятия общественного питания подразделяются на 

заготовочные, доготовочные и предприятия с полным циклом производства. В зависимости от ассортимента 

выпускаемой продукции предприятия общественного питания делятся на универсальные и 

специализированные. В зависимости от совокупности отдельных признаков, характеризующих качество и 

объем предоставляемых услуг, уровень и качество обслуживания, предприятия общественного питания 

определенного типа делятся на классы. На них подразделяются рестораны и бары: люкс, высший и первый. 

Анализ литературных источников позволяет выявить следующие основные тенденции рынка услуг 

общественного питания: 

- высокие темпы роста, и как следствие, ожидается ужесточение конкуренции; 

- рост требовательности потенциальных гостей. В этой связи особое значение приобретает персонал и 

повышение качества управления предприятием; 

- неадекватный кадровый потенциал;  

- увеличение инвестиций как по общему объёму, так и по отдельным проектам;  

- неравномерность развития как по сегментам рынка, так и по территориям;  

- приход на рынок новых игроков из других видов бизнеса, что обусловит ужесточение конкуренции;  

- несоответствие цен и качества обслуживания в сравнении с мировыми показателями;  

- освоения новых для Казахстана  видов профильного бизнеса (например, кейтеринг). 
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Рассмотренные характеристики рынка услуг общественного питания в республике порождают ряд 

проблем, в том числе: 

1. Конкуренция. В каждой отрасли существуют свои особенности конкуренции и путей приобретения 

конкурентных преимуществ (разрешения проблемы).  

2. Широкий ассортимент товаров, блюд, услуг. Широкий ассортимент порождает сложность 

эффективного управления. На предприятии общепита всё меняется очень быстро и требует постоянного 

пристального внимания.  

3. Высокая скорость оборота капитала. Сама по себе это больше положительная характеристика бизнеса, 

а не проблема. Однако она порождает целое множество проблемных вопросов, необходимость решения 

которых существенно ухудшает управляемость предприятия. Это повышение информационной насыщенности 

управленческого процесса, высокая привлекательность бизнеса для инвесторов, что усиливает конкуренцию, 

пристальное внимание властных и контролирующих структур, поскольку бизнес-процессы связаны со 

здоровьем людей. 

4. Существование благодатных условий для злоупотреблений персонала. Это одна из серьёзнейших 

проблем бизнеса.  

5. Многопрофильность операционной деятельности предприятия. Она порождается необходимостью 

приобретения конкурентных преимуществ в условиях острой конкуренции. Это повышает информационную 

насыщенность управления предприятием, снижает контролируемость бизнес-процессов. 

6. Сложная структура затрат, большая доля постоянных затрат. Специфика бизнеса обуславливает 

сезонную зависимость его доходности, зависимость наполняемости предприятия гостями от дня недели, 

времени суток и т.п., а заработную плату персоналу платить нужно, арендную плату платить нужно, оплачивать 

коммунальные услуги нужно и т.д.  

7. Наличие и сильное влияние неуправляемых факторов. Под этой формулировкой сосредоточено всё, 

что касается взаимодействия предприятия с внешней средой.  

8. Множество проблемных вопросов, связанных с персоналом. Это острейшая проблема бизнеса 

индустрии питания в современных условиях нашей страны. Существует острый дефицит квалифицированных 

кадров по всем позициям, существуют проблемы эффективной мотивации, а также существуют уже 

упоминавшиеся проблемы злоупотреблений. 

9. Проблемы эффективного управления. Они касаются всех предприятий, но особо остро стоят в 

отношении сетевых и крупных комплексных [3]. 

Современная рыночная экономика предъявляет принципиально иные требования к качеству 

выпускаемой продукции и оказываемых услуг. 

Услуги, предоставляемые потребителям в предприятиях общественного питания различных типов и 

классов, согласно СТ РК ГОСТ Р 50762-2011 «Услуги общественного питания. Классификация предприятий 

общественного питания» [2] подразделяются на:  

- услуги питания;  

- услуги по изготовлению кулинарной продукции и кондитерских изделий;  

- услуги по организации потребления и обслуживания;  

- услуги по реализации кулинарной продукции;  

 - услуги по организации досуга;  

- информационно-консультативные услуги;  

- прочие услуги.  

Услуги общественного питания определяются исполнителем (предприятием общественного питания) в 

соответствии с его типом (а для ресторанов и баров их классом). 

Качество предоставления услуг общественного питания подтверждается при сертификации в 

соответствии с национальным стандартом СТ РК 3.6-2010 «Государственная система технического 

регулирования Республики Казахстан. Оценка соответствия. Руководство по подтверждению услуг 

общественного питания» [4]. 

Роль стандартизации в повышении качества в сфере общественного питания состоит в том, что она 

является инструментом регламентации основных требований. Так межгосударственный стандарт ГОСТ 31984-

2012 «Услуги общественного питания. Общие требования» [5] устанавливает перечень услуг общественного 

питания, общие требования к услугам и методы оценки качества услуг.  

Можно также отметить, что в Казахстане применяются и национальные стандарты других стран. Так, с 1 

января 2010 года введен в действие ГОСТ Р 53105-2008 "Услуги общественного питания. Технологические 

документы на продукцию общественного питания. Общие требования к оформлению, построению и 

содержанию" [6]. Этот стандарт устанавливает общие требования к оформлению, построению и содержанию 

технологических документов на продукцию общественного питания.  

С 1 января 2011 года введен в действие ГОСТ Р 50764-2009 "Услуги общественного питания. Общие 

требования"[7]. Данный стандарт устанавливает перечень услуг общественного питания, общие требования к 

услугам, методы оценки качества услуг, а также требования безопасности услуг общественного питания для 

потребителей.  

Среди национальных стандартов, регламентирующих требования к качеству в сфере общественного 

питания  можно назвать следующие: 
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-  СТ РК 1010-2008 Продукты пищевые. Информация для потребителя. Общие требования; 

- СТ РК 1014-2000 Идентификация продукции. Общие положения; 

- СТ РК 1402-2005 Общественное питание. Кулинарные изделия, реализуемые населению. Общие 

технические условия; 

- СТ РК 1817-2008 Общественное питание. Требования к производственному персоналу; 

- СТ РК ГОСТ Р 50763-2011 Услуги общественного питания. Продукция общественного питания, 

реализуемая населению. 

Следует отметить, что многие отечественные предприятия общественного питания недостаточно 

применяют в своей деятельности современные методы систем менеджмента качества. Но нужно помнить, что 

повышение качества продукции таит в себе колоссальные возможности. При этом невозможно повысить 

качество без того, чтобы не изменить к нему отношение на всех уровнях производственного процесса. Как бы 

настоятельно ни звучали призывы к повышению качества, оно не повысится, если руководство предприятия 

общественного питания не станет уделять этому особое внимание. 
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КАЧЕСТВО И КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТЬ ПРОДУКЦИЙ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ 

ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

 

В условиях развитых рыночных отношений каждая фирма, каждый предприниматель должны иметь 

свою стратегию, найти главное звено для победы в острой конкурентной борьбе. Без стратегического видения 

будущего, без поиска долговременных качественных преимуществ невозможно достичь эффективного 

функционирования бизнеса. 

Одним из важнейших факторов роста эффективности производства является улучшение качества 

выпускаемой продукции или предоставляемых услуг. Качество продукции является главным условием 

«выживаемости» и ключом к успеху на рынке в условиях жесткой конкуренции. Представление о качестве 

постоянно изменяется. Качество, удовлетворяющее потребителя год назад, может уже не отвечать его 

требованиям в этом году. Поэтому каждый руководитель должен отслеживать ситуацию в мире, быть в курсе 

всех событий, предугадывать вкусы, мнения и требования людей. Быстро изменяющиеся предпочтения и вкусы 

людей заставляют производителей искать новые пути для создания более совершенного продукта или услуги. 

Повышение качества выпускаемой продукции расценивается в настоящее время, как решающее условие её 

конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынках. Конкурентоспособность продукции во многом 

определяет престиж страны и является решающим фактором увеличения её национального богатства, 

стимулировать предпринимательскую инициативу. 

В самом общем виде под качеством понимается соперничество отдельными лицами, заинтересованными 

в достижении одной и той же цели (привлечение наибольшего числа покупателей, при том, что цена на товар 

может быть и не низкой). Хотя рынок, качество и конкуренция не всесильны, тем не менее, они позволяют 

решать центральные проблемы экономики (уровень жизни, структура и эффективность производства, качество 

продукции и ее сертификация) гораздо лучше других хозяйственных систем, включая и ту, которая базируется 

на общественной собственности и централизованном планировании. 

Снижение качества продукции снижает ее конкурентоспособность. Ухудшение конкурентоспособности 

продукции приводит к появлению обратных тенденций: уменьшению объема продаж, дохода и рентабельности, 

снижению экспорта, национального богатства и благосостояния народа. Отсюда вытекает необходимость 

постоянной, целенаправленной, кропотливой работы товаропроизводителей по повышению 

конкурентоспособности продукции, повышения качества продукции, которое имеет большое значение для 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000341157
http://www.iksystems.ru/
http://www.strategy2050.kz/
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предприятия - производителя, потребителя и национальной экономики в целом. Выпуск качественных изделий 

способствует увеличению объема реализации и рентабельности капитала, росту престижа фирмы.  

Убедиться в доброкачественности товара можно двумя способами. Первый - это проверка, контроль 

самого товара. Однако в современных условиях при массовом серийном производстве все большее применение 

находит другой способ: проверка не товара, а способности предприятия -изготовителя выпускать продукцию со 

стабильными характеристиками, удовлетворяющими потребителя. В настоящее время наиболее надежным 

общепризнанным инструментом комплексного управления качеством, действующим в рамках всего 

предприятия, является система качества. В конце 80-х годов Международной организацией по стандартизации 

(ИСО) совместно с представителями многих развитых промышленных стран, а также крупнейших компаний, 

имеющих богатый опыт системного подхода к проблеме качества, были разработаны стандарты серии ИСО -

9000. По мнению экспертов, с переходом Европы к общеевропейскому рынку в 90% контрактных отношений 

потребитель будет требовать от предприятия - поставщика наличия системы качества, соответствующей 

стандартам ИСО серии 9000. С необходимостью иметь сертифицированную систему качества, 

соответствующую требованиям ИСО, все чаще сталкиваются и наши предприятия, ведущие переговоры о 

заключении контрактов с зарубежными фирмами. Причем в последнее время такое требование предъявляется 

не только фирмами развитых капиталистических стран, но и фирмами азиатских и африканских стран. 

Отсутствие сертификата ведет либо к существенному (в 2, 3 и даже в 10 раз) снижению цены на продукцию, 

либо вообще к отказу от контракта. Кроме того, отсутствие сертификата на соответствие системы качества 

предприятия требованиям ИСО -9000 исключает участие предприятия в тендерах для получения выгодных 

заказов от иностранных партнеров. Главная цель разработки системы качества заключается в создании 

организационных условий, гарантирующих стабильность качества изготовленной продукции [2, стр. 25]. 

Каждый товар непременно требует продвижения на рынке, это означает необходимость качественной и 

оригинальной рекламы, различных акций, способствующих продвижению товара. Помимо этого предприятию 

весьма желательно иметь как можно более широкую сеть розничных продаж или сеть посреднических 

организаций, если она, конечно, не занимается очень крупным и дорогим производством. Такая сеть должна 

иметь высокий уровень сервиса, так как сегодняшний покупатель привык к качественному обслуживанию и 

широкому списку дополнительных услуг. И только выполнив все эти требования, фирма может рассчитывать 

на то, что ей удастся занять прочное место в сердце покупателя. 

Не стоит забывать при этом об эффективности рыночного поведения и развития фирмы. Самое важное в 

познании и удовлетворении потребностей покупателя – это изучать его мнение о товарах фирмы, 

конкурирующих товарах, проблемах и перспективах жизни и работы потребителей. Только обладая этим 

знанием можно в наиболее полной мере удовлетворить запросы потребителей. И как раз именно этим должна 

заниматься фирма в рамках системы сбыта – там, где она ближе всего соприкасается с покупателем. Сбыт 

продукции для предприятия важен по ряду причин: объем сбыта определяет другие показатели предприятия 

(величину доходов, прибыль, уровень рентабельности). Кроме того, от сбыта зависят производство и 

материально-техническое обеспечение. Таким образом, в процессе сбыта окончательно определяется результат 

работы предприятия, направленный на расширение объемов деятельности и получение максимальной прибыли 

[3, стр. 87]  

В качестве примера мною был проаналзирован рынок пива в Казахстане. 

В Казахстане система сбыта находится на  стадии развития, что в большой степени осложняет сбыт на 

рынке нашей страны. Обычно он характеризуется следующими чертами: 

- слабое управление каналом сбыта; 

- неполное выполнение обязательств в рамках канала; 

- решения принимаются по каждой сделке в отдельности в результате постоянных переговоров; 

- частое нарушение «контрактных» обязательств. 

Пивной рынок Казахстана вот уже несколько лет удерживает лидерство среди стран СНГ по темпам 

роста. Однако рост обеспечивается в основном за счет импортных брендов, ведущих агрессивную рекламную 

политику. Отечественным пивоварам необходимо изменить свои маркетинговые стратегии, чтобы переломить 

этот негативный для местных производителей тренд 

Интенсивный рост казахстанского рынка пива обусловлен несколькими факторами, в том числе 

общемировыми. Так, в последнее время в мире отчетливо наблюдается тенденция перераспределения 

потребительских предпочтений: пиво отвоевывает значительную часть потребительской аудитории у крепких 

алкогольных напитков, в связи с чем мировой рынок демонстрирует динамичный рост, тогда как 

производители крепких напитков теряют прибыль. В Казахстане и в странах СНГ в целом такая тенденция 

прослеживается наиболее отчетливо. Эксперты рынка рассматривают этот фактор в совокупности с другими, 

являющимися скорее причиной роста пивного рынка, чем его следствием. 

Рынок пива в Казахстане по разным оценкам составляет от 60 до 67 млрд тенге. За последние пять лет 

средний показатель роста рынка составлял 25-30% в год. Подобная тенденция сохранится и в текущем году: по 

итогам первых четырех месяцев, традиционно не самого удачного сезона для продаж пивной продукции, рынок 

вырос более чем на треть в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. 

В настоящее время в Казахстане действует порядка 80 пивоваренных предприятий различной мощности. 

Лидерами среди них являются ТОО «Шымкентпиво», АО ИП «Эфес-Караганда» и его алматинский филиал, 

ТОО «Пивоваренная компания “Дербес”» (бывшая «Ак-Нар»), Первый пивоваренный завод, ОАО «Роса» 
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(Павлодар), «Динал» (Heineken). К ведущим игрокам на рынке можно также отнести транснациональные 

компании Baltic Beverages Holding (ВВН) и SUN Interbrew, которые являются основными импортерами 

брендированного пива. Совокупная доля лидеров в производстве и отгрузке продукции составляет почти 90%. 

На долю 10 ведущих брендов (по данным консалтинговой компании ASNielson, это «Балтика», «Дербес», 

«Ирбис», «Карагандинское», «Клинское», «Тянь-Шань», «Павлодарское», «130», «Шымкентское» и «Алма-

Ата») приходится примерно 80% всего объема продаж. 

В прошлом году местными пивоварами произведено около 400 млн литров, притом что общий 

производственный потенциал этого рынка оценивается в 600 млн литров. То есть мощность большинства 

предприятий используется лишь наполовину. В ближайшее время прогнозируется, что прирост пива в 

натуральном выражении составит около 80 млн литров. Однако даже этот объем производства не сможет 

восполнить растущие потребности рынка. Что, по сути, является «зеленым светом» для импорта продукции. 

Рынок вырос не только количественно, но и качественно. По словам директора по маркетингу ТОО 

«Пивоваренная компания “Дербес”» Андрея Германа, все изменения, происходящие на рынке, продиктованы 

прежде всего спросом. «Тенденции развития пивного рынка Казахстана заключаются прежде всего в росте 

экономического благосостояния граждан. Меняются менталитет и предпочтения. Сейчас казахстанцы все 

больше предпочитают вести здоровый образ жизни, который предусматривает отказ от крепких спиртных 

напитков», - говорит директор управления по маркетингу и продажам Erzmann Brewery Виталий Лисунов. - 

Естественно, такая ситуация не может не влиять на поведение игроков рынка. Им приходится менять свою 

стратегию и перекраивать ее под потребителя». 

Такой бурный рост, который демонстрирует казахстанский рынок пива, не может оставить 

равнодушными импортеров. По данным компании ASNielson, доля отечественного пива (бутилированного и 

баночного) в I полугодии 2015 года составила 73% против 32% импортируемого в республику пива. За 

аналогичный период прошлого года местное пиво занимало 75% от всего объема продаж. По информации 

аналитиков казахстанской пивоваренной компании Erzmann Brewery, импорт пива в Казахстан постоянно 

увеличивается. По итогам последних нескольких лет, некоторые ведущие пивоваренные заводы имеют 

устойчивые показатели роста (в объемах производства и отгружаемой продукции), а некоторые из них 

опережают темпы роста рынка. Прирост реализации в натуральном выражении показывают основные крупные 

производители: «Шымкентпиво», «Эфес», «Дербес», Первый пивоваренный завод. «За последние три года 

показатели роста компании “Дербес” составили 150%, тогда как рынок за этот период вырос на 75%, - говорит 

Андрей Герман. - Хотя если говорить об условиях роста в сложившейся ситуации, то мы растем в основном за 

счет самого рынка, то есть за счет завоевания тех объемов, которые теряют более слабые игроки». 

Снижение качества напитка, а также ослабление маркетинговой политики сразу после выхода марки на 

рынок являются двумя наиболее распространенными ошибками, которые в конечном итоге приводят к 

снижению продаж или того хуже - исчезновению бренда. Многие успешные марки, имеющие хорошую 

позицию и долю на рынке несколько лет назад, сейчас находятся в плачевном состоянии. Причиной этому 

может быть сокращение издержек, после того как производители посчитали, что прочно заняли нишу. Это и 

снижение рекламных бюджетов, и переход на более дешевое, низкокачественное сырье. 

Бурный рост отечественного рынка пива делает его привлекательным не только для дистрибьюторов и 

дилеров, но и для инвесторов. Основные приобретения транснациональных пивоваренных компаний в 

Казахстане были сделаны несколько лет назад. Efes Beverages Group возродила Карагандинский пивоваренный 

завод, Baltic Beverages Holding купила пивоваренную компанию «Ак-Нар» (ныне «Дербес»), компания Heineken 

NV стала совладельцем «Динала». По данным Агентства по статистике, их совокупная доля на рынке 

произведенного и отгруженного пива в прошлом году составила 46,7%.  

Вероятность того, что ВВН в ближайшее время станет производить бренды из своего портфеля на 

мощностях казахстанских заводов, тоже под большим вопросом. Сами менеджеры компании отрицают, что 

такая возможность существует в ближайшей перспективе. Недавно представители ВВН анонсировали свой 

выход на узбекский рынок. Очевидно, что к строительству собственного предприятия в Узбекистане BBH 

подтолкнули серьезные заградительные меры по импорту пива в эту страну: в Узбекистане действуют самые 

высокие акцизные ставки среди стран СНГ. Производственная мощность завода составит 1 млн гектолитров в 

год при возможном его увеличении. В российском представительстве BBH рассказали, что на заводе в 

Узбекистане будут производиться локальные марки и некоторые бренды из портфеля BBH. Возможно, 

«Балтика» станет ведущим брендом. Вполне вероятно, что, имея такие производственные мощности в соседней 

с Казахстаном стране, ВВН желает выйти и на наш рынок. Тем более что, по словам Андрея Германа, объем 

потребления пива в Узбекистане достаточно низкий. Соответственно, компании придется искать 

дополнительные рынки сбыта своей продукции. 

К настоящему времени рынок пива в Казахстане уже достаточно освоен и насыщен. В этих условиях 

конкуренция между производителями пива в Казахстане не только весьма интенсивна, но и с каждым годом 

обостряется. 

С начала июля в Казахстане запретили рекламировать и безалкогольное пиво, если его название 

совпадает с брендом алкогольного 

За 2014 год в Казахстане произведено 48,1 млн декалитров пива. Это на 3 миллиона декалитров больше, 

чем в 2013 году. По этим цифрам видно, что рост рынка пива в Казахстане есть. Доля членов Союза пивоваров 

в производстве пива и солода в Казахстане составляет 90% и 80% соответственно. В апреле 2015 года Союз 



209 

пивоваров Казахстана пополнился новым членом, одним из старейших производителей пива – «Первый 

пивзавод города Алма-Ата». Пивоваренная отрасль Казахстана в 2014 году пережила ряд законодательных 

ограничений со стороны регулятора и уполномоченных органов республики. Поправками от 18 июня 2014 года 

в основной закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта и алкогольной 

продукции» запрещена реклама безалкогольного пива, продажа продукции на АЗС. 

- С 1 января 2016 года для производителей пива в Казахстане вводятся приборы учета на заводах с 

объемом производства более 400 тысяч декалитров в год. В первом чтении рассмотрен законопроект по 

вопросу регулирования торговой деятельности, который вносит изменения в основной закон в части понятия 

«розлив пива» — способ розничной торговли и хранения, что разрешает реализацию пива в розничных точках в 

ПЭТ-таре. В Казахстане оборот пива в ПЭТ-таре остается под запретом. 

- Союз пивоваров Казахстана обозначил риски для пивоваренной отрасли. Это повышение акциза, 

изменение ставок налога на добычу полезных ископаемых в части воды, расширенная ответственность 

производителя по утилизации крупных бытовых отходов. Главным приоритетом работы Союза пивоваров 

Казахстана на 2015 год является принятие технического регламента Таможенного союза «О безопасности 

алкогольной продукции». Данный регламент прошел процедуру ВГС и консультативный комитет.  

Таким образом, очевидно, что грядущее в 2016 году повышение цен на алкогольную продукцию может 

привести к еще большему снижению спроса в рамках рынка. Особенно это коснется импортных товаров, 

закупки которых и так упали в прошлом году. 
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ҰН ҚАСИЕТІН ЖАҚСАРТУ ЖОЛДАРЫ 

 

Біздің бүгінгі өмір сүріп отырған ғасырымыз  XXI ғасыр. Ғылымның, техника мен технологияның 

шарықтай даму жолына бет алған ғасыр. Ғылымның көптеген салалары дамудың жаңа баспалдағына көтеріліп, 

күн сайын көптеген жаңалықтар ашылуда.Сонымен қатар қазіргі кезде тағам өнімдерін жай ғана өндіріп қана 

қоймай, сапасын жоғарылата отырып өндіру ісі қолға алынып отыр [1].  

Күнделікті өмірде қолданатын тағам түрлерінің сапасы мен қауіпсіздігі өте маңызды. Соның ішінде 

ұннның алатын орны ерекше. Себебі ұн өнімінен пісірілетін нан негізгі азық-түлік болып саналады. Нан, 

кондитер өндірісінің, макарон өндірісінің негзгі шикізат көзі де –ұн. Ұнды әртүрлі дәнді-дақылдарды ұнтақтау 

нәтижесінде аламыз. Қазіргі таңда базар мен дүкен сөрелерінде ұндардың түрлері көп-ақ. Түрлі өндірушілер 

мен сұрыптар арасында таңдау жасау қиынға соғады. Көбіміз ұн сұрпы жоғары болған сайын оның сапасы да 

жақсы болады деп ойлап үйреніп қалғанбыз. Бұл пікір қате екен. Қазірде дүкен мен базарларда сұранысқа ең 

көп ұн – бидай ұны. Бидай ұнының жоғары, бірінші және екінші сұрыптары бар сұрыпты бидай ұны. Бұл ұнның 

түсі ақ-сарғылт келеді. Ұн біркелкі, алақанға алып ұстағанда бөтен заттар сезілмейді. Ұнның осы түрі түрлі нан 

өнімдерін пісіруде ең көп қолданылады. Бұл ұннан пісірілген өнімдер жақсы көтеріліп, біркелкі піседі. 

Мамандардың айтуынша, жоғары сұрыпты бидай ұнын қатпарланған, ашытқан не құмды қамырға қолданған 

дұрыс. Бірінші сұрыпты бидай ұны ұстағанда жұмсақ, майда қылып тартылған, ақшылдау келеді. Бірінші 

сұрыпты ұнның жабысу қасиеті жақсы, сондықтан одан иілгіш қамыр жасауға болады. Ерекше пішінді, үлкен 

көлемді нан өнімдерін дәл осы ұннан пісірген дұрыс. Бәліштер, нандар, құймақтар, кеспе, жайма осы ұннан 

жақсы шығады. Екінші сұрыпты бидай ұны - ұн арасындағы дәрумендер мен микроэлементтерге бай болады. 

Бұл ұннан нанның түр-түрлері, печеньелер пісіріледі. В1, В2, РР, Е. 

Ұнның қасиетін жақсарту жолдары: қарапайым нан пісіруге арналған жоғары, бірінші сортты ұн, бірақ 

құрамында ақуыз мөлшерін жоғарылату, ұнның дәрумендендірілуі, Дәнді ұнтақтауға дайындаудың 

эффективтілігі, ұнның нан пісіру қасиетін жақсартудың жолдары. 

Ұн өндірісіндегі ақуыз мөлшерінің әртүрлі болуы мына қажеттіліктерден көрінеді: 

1) Әртүрлі белокты құрамдағы ұнды диетикалық және емдік мақсатта қолдануға болады. 

2) Арнайы бисквитті қамыр үшін өндірісте белокты құрамы төмен және крахмал құрамы жоғары ұнды 

қолдану керек.  

3) Жоғарғы ақуызды ұн нан пісіру қасиетін жақсартқыш ретінде қолданылады. Себебі оның құрамында 

желімтік аз болады.  

4) Жоғарғы ақуызды ұн ұнның жаңа түрлерін (сорттарын) шығаруда қолданылады.   

http://ovp.bukhar-zhirau.kz/index.php?rus=content&id=71
http://ovp.bukhar-zhirau.kz/index.php?rus=content&id=71
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Жоғарғы ақуызды ұнның технологиясы ұн ірілігінің  әртүрлі жылдамдығына негізделген. Жоғарғы 

ақуызды ұн алудың негізгі базасы  бидай дәнінің эндоспермінің микро құрылымын зерттеу болып табылады [2]. 

Ұн ірілігі ақуызды құрамының әртүрлі болуына байланысты бірнеше топтарға бөлінеді: Эндоспермнің 

микроқұрылымында крахмал бөлшектерімен байланысты болатын ұн бөлшектері 45 мкм болу керек; 

Құрамында бөлек  ақуызға біріккен крахмал бөлшектері 18-45 мкм болатын ұн топтары. Бос ақуызды 

бөлшектерден және ұсақ крахмалды бөлшектерден тұратын өлшемі 18 мкм болатын ұн топтары. 

Сортты диірмендерде дәннің перифериялық бөлігі мен эндоспермнің бөлінуі технологилық процестің 

қабылданған шарттары бойынша жүреді. Дән перифериясы-қабықша,зародыш және алейрондық қабат 

технологияның негізгі өнімін құрайды,ал эндосперм-жоғары сортты ұнды. Дәннің биологиялық табиғаты 

сондай,ондағы биологиялық активті заттар-витаминдер,микроэлементтердің көп бөлігі дән перифериясында,ол 

жоғары сортты ұнды құрамындағы витаминдерге қарай азқұнды тағамдық өнім жасайды. В1(тиамин) және 

В2(рибофлавин) және РР(никотин қышқылы) дәрумендері дән өнімдерінің негізгі көзі негізгі көзі екенін 

ескерсек,онда жоғары сортты ұнға жасанды жолмен дәрумен енгізу керектігі анық болады. Ұннан жасалатын 

және алынатын  тағамдар өнімдер негізгі тағамдық өнім болғандықтан жағдай қиындау болуы мүмкін. 

Сондықтан жоғары сортты ұнның дәрумендендірілуі маңызды болып табылады [3]. 

 Дәрумендендірілу технологиясы арнайы инструкция бойынша жүзеге асырылады. Жоғары және бірінші 

сортты ұндардың дәрумендендірілуі В1, В2 және РР сияқты синтетикалық витаминдердің енгізілуімен жүзеге 

асырылады (1-кестеге сәйкес). 

 

Кесте 1. Жоғары және бірінші сортты бидай ұнына В1, В2 және РР витаминдерінің енгізілу нормалары 

Витамин атауы Енгізудің минималды 

нормасы 

Енгізілетін витаминдердің 

мөлшері, х10
-3

% 

мг/100г х10
-3

% Салмақтық 

мөлшерлеу 

Көлемдік 

мөлшерлеу 

Тиамин(В1) 0,4 0,4 0,5-0,1 0,5-0,2 

Рибофлавин(В2) 0,4 0,4 0,5-0,1 0,5-0,2 

Никотин қышқылы(РР) 2,0 2,0 2,5-0,5 2,5-1,0 

 

Технологиясы бойынша алдымен дәруменді концентрат дайындайды.Ол үшін витамин араластырғышқа 

бір уақытта В1,В2 және РР витаминдерінің белгілі бір мөлшерін салады және белгілі бір уақыт ішінде 

араластыру жүргізеді. 

Одан кейін дайындалған дәрумен концентратын ұнмен араластырады. Үшінші этапта алдын ала 

дайындалған витаминдер қоспасы және ұн көлемдік немесе салмақтық тәсіл бойынша мөлшерленеді және 

порциялы араластырғышта ұнмен араластырылады.Ереже бойынша алдын ала дайындалған дәрумендер 

қоспасының мөлшерленуі ұнның мөлшерленуіне қарағанда 0,1-2,0% құрайды [4]. 

Технологиялық процестің дән тазалау бөлімінде дәнді ұнтақтауға сапалық дайындалуы қамтамасыз етілу 

керек.Гидротермиялық өңдеу нәтижесінде алынған дән ылғалдылығы дән түріне және сапасына,сонымен қоса 

ұнтақтау типіне сәйкес болу керек:жұмсақ бидайды нан пісіру ұнына сорттық ұнтақтау кезінде 14,0-6,5;қатты 

және жоғары шынылы жұмсақ бидайды макарон өнімдерін дайындау ұнына ұнтақтау кезінде 15,5-17%;қара 

бидайды сорттық ұнтақтау кезінде 14,0-15,0%;бидай және қара бидайды обойлы ұнтақтау кезінде дән 

ылғалдылығы ұнның стандартты ылғалдылықта алынуын қамтамасыз ету керек. 

Дәндегі қоспа мөлшері 2-кестеде көрсетілгендей шекті нормаға сәйкес болуы керек. 

 

Кесте 2. Дәндегі жіберілетін қоспаның шекті мөлшері 

Қоспа түрі Ұн түрі 

макарондық нан пісіру 

Арамшөпті қоспа 0,3 0,4 

Соның ішінде қуыршақты 0,05 0,1 

Барлық зиянды қоспалар (қаракүйе, кекір,т.б.) 0,05 0,05 

Соның ішінде кекір 0,04 0,04 

Рузаривных зерен  0,6 0,3 

 

Гелиотроп опушенноплодный,триходесма седая және минералды қоспалар бидай дәніне жіберілмеуі 

тиіс. Нан пісіру ұнтақтарының макарондық жармасының құрамы макарондық ұнтаққа арналған бидай 

қоспасының құрамына сәйкес келуі керек. 

Дән клейковинасының саны мен сапасы осы стандартқа сәйкес ұнның алынуын қамтамасыз етуі керек. 

Дәннің эндоспермінде микро және макро сызаттар болу керек,сол арқылы белгілі дәрежеде ылғалданады. 

Эндосперм мен қабыршақтың байланысуы минималды болуы керек,сол арқылы олардың ұн 

зауыттарының үгіту бөліміндегі үгітілуі жаксы болады [5]. 

Елеуіштің үгіту бөліміндегі технологиялық процестердің бірінші жүйесіне апарылатын дәндік 

қоспалардың минималды құрамы әрбір бөлу сатыларында тиімді қамтамасыз етілген.Қажетті бөлу тиімділігі  

құрал дайындау заводының құжаттарыны сәйкес одан төмен қабылданбауы керек. 
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Дән бетіндегі минералды және басқа да түрлі қоспалар,кесілген қабыршақтары,сақалшасы және қылдары 

алынып тасталынуы керек.Қолданылатын құралдың түріне байланысты дән күлділігінің төмендеу дәрежесі 0,02 

– 0,05 % аралығында ауытқымауы керек.Сонымен қатар дәннің бөлінуі 1 – 2 % аспауы керек. 

Негізінен ауыл шаруашылығында орындалатын түрлі шаруалармен және дәнді сақтау және ұнға 

айналдыруға дайындау мәселелерімен қара бидай және бидай ұнының нан пісіру қасиетін жақсарту мәселесі 

шешілуі керек. 

Бірінші ретте өнімділігі жоғары болатын,ауруға төзімді келетін,тыңайтқышты жақсы сіңіретін және 

басқа да агротехникалық қасиетке және жақсы нан пісіру қасиетіне ие болатын қатты бидайдың жаңа 

сорттарының егісін көбейту керек [6]. 

Осыған қатысты топырақты өңдейтін,ондағы әртүрлі жәндіктер және ауруларды жою үшін сәйкес 

тыңайтқыштарды қолдану керек. 

Көптеген жұмыстар нан қабылдау пунктімен элеваторлардың жұмысына байланысты 

болады,қолданылатын дәннің нан пісіру қасиетін дұрыс бағалау жуу мен кептірудің рационалды тәсілдерін 

қолдану,дұрыс орналастырып сақтау және тағы басқа. 

Ұнның нан пісіру қасиеті ұн зауыттарындағы жүргізілетін шараларға байланысты: технологиялық 

қасиетіне байланысты дәннің үгінді қоспаларын құрастыру,дәнді желдетудің оптимальді режимін қолдану 

болып табылады. 

Барлық жоғарыда аталған шаралар ауыл шаруашылығында және дайындау жүйесінде, дәнді сақтау және 

бірінші өңдеу кезінде жүзеге асырылады. 

Ұнның қасиетін жақсарту жолдары ұнның сапасы мен қауіпсіздігіне айтарлықтай әсер етеді. Сондықтан 

әрбір өнімді жай ғана өндіріп қана қоймай, қасиетін, сапасын, дәруменділігін арттыра арқылы өндіруімізге 

болады. Себебі мұндай әдістер қолданылып өндірілген ұн өнімін диеталық тағам ретінде, емдік тағам ретінде 

және басқа да ұн сорттарын сапасын жақсарту үшін араластыру арқылы сапасы жоғарырақ өнім ала аламыз. 
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ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА РОЗНИЧНОЙ КОМПАНИИ 

 

Ценовая политика - это общие принципы и методы, которых предприятие собирается придерживаться в 

сфере установления цен на продаваемые товары. Компания устанавливает уровень цен на свои товары, исходя 

из соображений получения прибыли от своей деятельности. Как правило, при выработке политики 

ценообразования принимаются во внимание издержки производства, конкуренция и спрос потребителей. Цены 

будут где-то в промежутке между слишком низкими, не обеспечивающими прибыли, и слишком высокими, 

препятствующими формированию спроса. 

 

 
Рисунок 1. –Ценовая политика 

Если компания ориентирована в первую очередь на прибыль и в меньшей степени на объем рынка, то 

оправдано ценообразование на основе себестоимости (например, частная компания с небольшим оборотом, 

служащая цели одного хозяина или семейное предприятие, производственные компании). Этот метод еще 

называют затратным (от «ориентация на затраты»). В такой стратегии минимальная цена определяется 
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издержками фирмы – нужно назначить за товар такую цену, чтобы она полностью покрывала все затраты по его 

закупкам, распределению, продвижению и продажам, включая норму прибыли. При этом сначала 

подсчитывают издержки, а затем определяют норму прибыли, которую хотелось бы получить. 

Можно применять эту стратегию, когда спрос на товары неэластичен: 

- товар уникален, отсутствуют конкуренты (например, магазин торгует эксклюзивными авторскими 

ювелирными или швейными изделиями); 

- покупатели не сразу замечают повышение цен (если товар приобретают редко и он является 

показателем статуса или подарком или приобретается по особому случаю, например, дорогие вечерние платья, 

костюмы); 

- товар нужно продать для выполнения плана по обороту, избавиться от излишков (продажа сезонного 

товара в конце сезона по себестоимости для того, что бы не нести издержки на хранение товара). 

В условиях острой конкуренции имеет смысл строить свое ценообразование с учетом конкурентной 

среды (все рынки, где существует достаточная плотность конкуренции: бытовая техника и электроника, 

продукты питания, одежда, обувь, товары для дома, книги, игрушки, отделочные и стройматериалы и т.п.). 

Задача ценообразования - поддержание цены на уровне конкурентов (или ниже) и максимальное снижение 

издержек. Причем издержки принимаются во внимание только для общего подсчета рентабельности компании 

в целом. 

Приемы установления цен здесь разнообразны: от ценовых войн («удар по ценам!», «территория низких 

цен») до следования за лидером («найдете дешевле – мы вернем вам разницу!»). Как правило все методы 

сводятся к постоянному мониторингу цен конкурентов и донесения до покупателя информации: «А у нас 

лучше!». 

При выходе на рынок и захвате доли рынка разумно будет ориентироваться на стратегию 

ценообразование на основе потребительской ценности 

Сколько стоит картина Пикассо? Если принимать во внимание стоимость материалов – холста и красок – 

то не очень дорого. Но на аукционе за нее платят миллионы. Это – та цена, которую покупатель готов платить. 

Потребительская ценность картины значительно превышает ее реальную себестоимость. 

Эта стратегия характерна для рынков и товаров с неэластичным спросом (товары очень нужны 

покупателю или приобретаются для удовлетворения особенных потребностей). Для товаров с эластичным 

спросом и повседневных товаров может использоваться при низкой конкуренции (например, цены на новые 

модели телефонов магазин устанавливает очень высокие, потому что в округе нет магазинов, торгующих 

такими брендами или телефонными аппаратами вообще). 

Цены могут быть установлены очень высокие (или напротив, очень низкие), если покупатель готов 

платить за них такую высокую (или наоборот, только очень низкую) цену. Так же как и в случае со стратегией 

на основе издержек, используется когда: 

- товар уникален, отсутствуют конкуренты (например, магазин торгует эксклюзивными авторскими 

ювелирными или швейными изделиями); 

- покупатели считают, что повышенная цена оправдана повышенным качеством товара. 

Задача ценностного подхода к ценообразованию состоит вовсе не в том, «чтобы покупатели были 

довольны». Такую благосклонность нетрудно приобрести и за счет больших скидок с цен. На самом деле 

ценностное ценообразование призвано обеспечить получение большей прибыли за счет достижения выгодного 

для фирмы соотношения «цена/издержки». 

Каждый из способов имеет свои преимущества и недостатки. Эффективно работающая компания 

сочетает все три стратегии в рамках ценообразования по всему ассортименту. Каждая стратегия оперирует 

методами ценообразования, которые помогают эту стратегию осуществлять. Однако сами методы в рамках 

данной статьи мы не рассматриваем – это большая тема для отдельного разговора. 

Ценовая политика наряду с ассортиментной является частью общей стратегии и отражает общие цели 

компании. 

Например, так может выглядеть политика ценообразования с учетом стратегических целей, которые 

ставит перед собой розничное предприятие: 

 
Рисунок 2. - политика ценообразования с учетом стратегических целей  
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Симптомы отсутствия в компании проработанной ценовой политики: 

- цены на товар меняются слишком часто по желанию категорийного менеджера или директора магазина 

под предлогом гибкости и «что б конкуренты не уследили» (так же, как и покупатели); 

- система цен и скидок непонятна покупателям и персоналу в магазинах (Купи на сумму 300  

- за период с сентября по январь, а бонус получить в феврале при покупке еще на сумму 500 рублей…). 

Продавцы с трудом могут объяснит покупателям, как же получить бонус и как следствие не заинтересованы в 

продажах; 

- компания недостаточно прибыльная и окупает себя с трудом. Вроде и обороты приличные, а денег не 

хватает даже на закупку товара; 

- категорийный менеджер или закупщик не имеет права устанавливать цены, а ценообразованием 

занимается старший товаровед, который не знает ничего о себестоимости товара, планах по развитию компании 

и о ценах конкурентов; 

- ценообразованием занимается бухгалтерия, устанавливая единую торговую наценку «на все», без учета 

конкурентной среды и покупательского спроса; 

- цены на один и тот же товар во всех магазинах сети разный и ставятся не на основе мониторинга 

ситуации, а на основе метода «а вдруг продастся?»; 

- цены на один и тот же товар во всех магазинах сети одинаковые и ставятся без учета логистических 

издержек и конкурентной среды по принципу «так проще»; 

- персонал в магазине имеет право сам определять размер скидки на товар по своему усмотрению, 

причем безо всяких оснований (почему дешевле продали? Так это глава управы приходил, ему всегда «по 

себестоимости» отдаем. Почему глава управы третий раз за неделю покупает по две упаковки колготок разных 

размеров? Не знаем, не спрашивали). Как следствие возможны злоупотребления на местах, но контролировать 

их некому; 

- покупатели постоянно задают одни и те же вопросы: «А чего это у вас хлеб такой дорогой? А икра 

такая дешевая, тухлая что ли?» и при этом продажи хлеба и икры постоянно падают, но на эти вопросы никто 

не обращает внимания, считая их придирками покупателей. 

Это приводит к тому, что цены магазине не оптимальны для покупателя – как следствие продажи падают 

или не растут, компания не дополучает потенциальную прибыль, работая только на оборот и не может 

развиваться, возможны злоупотребления среди персонала, так как никто не занимается контролем за 

отпускными ценами. 

Для эффективной работы необходимо «Положение о ценовой политике предприятия». Оно должно 

включать в себя пункты: 

- Основная стратегия компании в отношении ценообразования (например, придерживаться низких цен, 

но не ниже уровня покрытия издержек, за исключением товаров…) 

- Кто отвечает за установление цен и в каких пределах (например, категорийные менеджеры по 

согласованию с финансовым директором) 

- Общие принципы установления торговой наценки на предприятии и общей системы цен (например, 

цены устанавливаются после изучения конкурентной среды и с учетом покупательской способности) 

- Валюта, являющаяся основой для расчета цен и порядок установления курса (расчет себестоимости 

происходит в … у.е., розничные цены указываются в рублях по курсу пересчета…, корректировка курса 

происходит один раз в …. недели). 

- Что входит в себестоимость товара и порядок расчета (себестоимость включает в себя … наценку на 

логистические, таможенные расходы. Данные о стоимости перевозки предоставляются отделом логистики 

еженедельно …) 

- Политика установления цен согласно категориям товаров (например, товары уникальных категорий 

должны иметь максимальную торговую наценку, не менее 30%, но в соответствии с покупательским спросом) 

- Порядок изменения цен на уже продающиеся товары (как часто меняются, ответственные лица). 

(например, цены могут меняться не чаще одного раза в месяц (квартал, неделю) по инициативе категорийного 

менеджера или директора магазина; порядок изменения цены такой-то), 

- Установление цены на новые товары (кто устанавливает цены, с какими службами необходимо это 

согласовать) 

- Политика скидок: в отношении новых товаров, продающихся товаров, товаров, выводимых из 

ассортимента, неликвидов (кто определяет скидку, например категорийный менеджер по согласованию с 

отделом маркетинга, каков порядок снижения цены на каждый вид товара – брак, неликвид, товар с 

избыточным запасом и т.п.) 

- Контроль за отпускными ценами (кто осуществляет контроль, какими методами, как часто, какие 

последствия при нарушении ценовой политики наступают). 

- Полномочия персонала в части предоставления точечных скидок (кто, при каких обстоятельствах и в 

какой степени может предоставлять скидки, кому, какие документы. 
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ПЕРЕРАБОТКА ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ 

 

Переработка вторичного сырья 

Что такое сырье? 

предмет труда, претерпевший незначительное воздействие человека и предназначенный для дальнейшей 

обработки 

Сырьё является в первую очередь продуктом добывающей промышленности и сельского хозяйства. 

Сырьем иногда также могут считаться отходы промышленности, применяемые для выпуска продукции 

(вторсырьё), а также искусственное сырьё (пластмассы, заменители кожи), производимое в промышленности 

как замена натуральному. 

Как понять”вторичное сырьё”? 

Вторичным сырьём называют материалы и изделия, которые после первоначального полного 

использования (износа) могут применяться повторно в производстве как исходное сырьё. 

Основные принципы создания безотходных производств 

Отходы производства - остатки сырья, материалов и полупродуктов, образующиеся при получении 

заданной продукции, которые частично или полностью утратили свои качества и не соответствуют стандартам 

(техническим условиям). Эти остатки после соответствующей обработки могут быть использованы в сфере 

производства или потребления 

Основные принципы создания безотходных производств 

Отходы потребления - это непригодные для дальнейшего использования изделия производственно-

технического и бытового назначения. Например, изношенные изделия из пластмасс и резины, вышедший из 

строя шамотный кирпич теплоизоляции печей и др. 

Основные принципы создания безотходных производств 

Побочные продукты образуются при физико-химической переработке сырья наряду с основными 

продуктами производства, но не являются целью производственного процесса. Они в большинстве случаев 

бывают товарными, на них имеются ГОСТ, ТУ и утвержденные цены, их выпуск планируется. Чаще всего это 

содержащиеся в сырье компоненты, не используемые в данном производстве, или продукты, которые 

получаются при добыче или обогащении основного сырья; их принято называть попутными продуктами 

(например, попутный газ при добыче нефти) 

Оборудования для переработки вторичного сырья 

Значение переработки отходов 

Во-первых, ресурсы многих материалов на Земле ограничены и не могут быть восполнены в сроки, 

сопоставимые со временем существования человеческой цивилизации. 

Во-вторых, попав в окружающую среду, материалы обычно становятся загрязнителями. 

В-третьих, отходы и закончившие свой жизненный цикл изделия часто (но не всегда) являются более 

дешевым источником многих веществ и материалов, чем источники природные 

Можно ли любые отходы производства и потребления назвать ‘’вторичным’’? 

Нет нельзя,так как: 

Во-первых, не любые отходы возможно и целесообразно использовать в народном хозяйстве вторично то 

есть повторно; 

Во-вторых некоторые отходы возможно повторно использовать только путём их превращения в энергию. 

Отличительная черта вторичных материалов 

Отличительной чертой вторичных материальных ресурсов является то, что они не могут быть 

использованы по прямому назначению, однако потенциально пригодны для повторного использования в 

народном хозяйстве для получения сырья или изделий 

Переработка сырья в СССР 

В СССР утилизации придавалось большое значение. Были разработаны унифицированные бутылки для 

молока, прохладительных напитков, по всей стране существовали пункты сбора стеклотары. Для сбора 

макулатуры и металлолома привлекались школьники и члены пионерской организации. Был налажен жёсткий 

учёт драгметаллов, применяемых в промышленности, в частности в электронике. 

Переработка сырья в СССР 

Вторичное сырьё заготавливали четыре главка 

Главвторсырьё Министерство лёгкой промышленности — сбор отходов в городах и рабочих посёлках; 

Центросоюз — сельские местности; 

Главвторчермет Министерство чёрной металлургии)— промышленные предприятия, совхозы и МТС; 
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Главвторцветмет Министерство цветной металлургии — промышленные предприятия, совхозы и МТС 

Виды вторичного сырья 

Макулатура: бумага, картон, газеты, текстиль, упаковка; 

Стекло: стеклотара, стеклобой 

Металлолом: чёрный, цветной, драгоценный 

Химикаты: кислоты, щёлочи, органика 

Нефтепродукты: масла, битум, асфальт; 

Электроника: изделия, платы, аккумуляторы, ртутные лампы, провода; 

Пластмассы: полиэтилентерефталат, поливинилхлорид, полиэтилен высокого давления и низкого АБС-

пластик, полистирол 

Резина: шины, резина; 

Биологические: пищевые отходы, жиры, ассенизация; 

Древесина: сучья, стружка, листва 

Строительные: кирпич, бетон 

Сточные воды 

Рассмотрим переработку вторичного сырья в Германии 

В Германии давно не строят домов, оснащенных мусоропроводами, поскольку, по мнению немцев, 

мусоропровод это помеха для правильной утилизации мусора и источник экологических проблем. Поэтому для 

сбора и сортировки мусора в Германии используются только контейнеры. Эти контейнеры хранятся в 

специально оборудованных для этих целей помещениях, которые, как правило, закрываются на замок. Кроме 

того данные контейнеры не одинаковые, а разные и отличаются своим цветом и типом выбрасываемого в них 

мусора 

По немецкой системе контейнеры: желтого цвета - предназначены для пластиковой упаковки. 

коричневого - для сбора пищевых и иных биологических отходов. 

голубого - для бумаги. 

серого или черного - для сбора прочего бытового мусора 

Причем внутри контейнеры устроены таким образом, что опускаемая в них тара разбивается на мелкие 

части, из-за чего достигается максимальная плотность загрузки контейнеров, и также происходит первичная 

подготовка боя для переработки. Важный момент: немцам нельзя выбрасывать бутылки поздним вечером и в 

выходные дни — чтобы шум бьющегося стекла не смог потревожить покой мирных обывателей. Кроме того, 

обычно рядом с контейнером для стекла в Германии устанавливают контейнер для алюминиевых баллончиков, 

фольги и иной металлизированной упаковки 
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КАЧЕСТВО И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРОДУКЦИИ 

 

В условиях глобализации, развития международной торговли эффективность деятельности предприятий 

на внешнем и внутреннем рынке полностью зависит от того, насколько их продукция или услуги отвечают 

стандартам качества, поэтому проблема обеспечения и увеличения качества продукции актуальна для всех 

предприятий. Качество продукции относится к числу важнейших критериев функционирования предприятия в 

условиях относительно насыщенного рынка и преобладающей неценовой конкуренции.  

Проблема повышения качества в современных условиях является важнейшим фактором повышения 

уровня жизни, экономической, социальной, и экологической безопасности. Категория качества продукции 

непосредственно и тесно связана с конкурентоспособностью, имея общую сферу формирования и проявления. 

Без повышения конкурентоспособности предприятий не возможно развитие как экономики государства в 

целом, так и её отдельных регионов.  

Качество продукции – совокупность свойств продукции, обуславливающие ее пригодность 

удовлетворять определенные потребности в соответствии с назначением [1].  

Улучшение качества  продукции способствует:  

- более полному удовлетворению населения в продовольствии;  

- важнейший фактор повышения эффективности производства;  

- повышение качества – это в конечном счете и вопрос ее количества, экономии ресурсов, более полного 

удовлетворения человеческих потребностей.  

В условиях развивающегося рынка продукция должна быть и конкурентоспособной.  

Требования к качеству продукции формируется потребителями рынком, конкуренцией, а также 

государственными органами.  

На качество продукции оказывают влияние следующие факторы:  

Качество рабочей силы.  

а) фондовооруженность труда;  

б) квалификация работников;  
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в) материальное стимулирование;  

Качество материальных ресурсов:  

а) качество основных средств;  

б) качество оборотных средств;  

Более высокие качественные характеристики основных и оборотных средств способствуют получению 

продукции лучшего качества, вследствие чего повышается продажная цена и прибыль (районирование сорта, 

корма, снижение трудоемкости, материалоемкости, сокращение издержек производства). Корма более высокого 

качества снижают затраты их на производство продукции.  

Производство лучшей продукции требует дополнительных затрат в расчете на единицу продукции, 

применения более совершенной технологии, проведение лабораторных анализов.  

Превышение дополнительных доходов от реализации продукции по повышению качества над расходами 

и есть критерий экономической эффективности мероприятий по улучшению качества продукции.  

Создание продукции высокого качества происходит одновременно с повышением производительности 

труда. Они определяются одними факторами: уровнем технологической оснащенности агротехники и 

зоотехнической работы, степенью внедрения достижения НТП. Квалификация трудовых ресурсов.  

Каждый покупатель приобретает ту продукцию, которая наиболее удовлетворяет его потребности.  

Поэтому конкурентоспособность продукцию можно определить только сравнивая продукцию 

конкурентов между собой.  

Следует иметь ввиду, что конкурентоспособность продукции определяется теми свойствами ее, которые 

представляют интерес для покупателя (свежесть, вкус и др.) Все другие параметры продукции, выходящие за 

счет границы, не рассматриваются.  

Изучение конкуренции должно проводиться систематически и непрерывно. Это даст возможность 

уловить момент, когда она начнет снижаться и вовремя принять меры для ее сокращения производству и при 

повышении конкурентоспособности увеличивается ее производство.  

Роль качества и конкурентоспособности продукции.  

За счет улучшения качества продукции решаются следующие задачи:  

1. Повышение производительности труда;  

2. Обеспечение экономической эффективности производства за счет увеличения цен на качественную 

продукцию;  

3. Гарантированный сбыт за счет высоких потребительских свойств;  

4. Повышение экспортных возможностей;  

5. Более выгодная реализация продукции;  

6. Обеспечение продукцией, безопасной для здоровья людей.  

При проведении комплексного исследования рынка и оценки собственных возможностей, важное место 

занимает анализ конкурентоспособности своей и конкурирующей продукции.  

Перед тем, как предлагать свою продукцию на рынке продавец должен знать, по каким факторам 

качества его продукция отстает или опережает своих конкурентов, на какие из них делать упор, чтобы найти 

своего потребителя.  

При сегментировании рынка предприятия должны:  

- устанавливать потребности рынка;  

- выявлять группы фактических и потенциальных покупателей и их требования и качеству и цене;  

- изучать формировать мнения покупателей об ассортименте и качестве продукции;  

- изучать спрос на новую продукцию;  

- выявлять новые формы и способы использования выпускающейся продукции.  

Каждое предприятие должно работать над совершенствованием качества, это закрепит предприятие на 

рынке.  

Желание любого потребителя – иметь качественный товар по доступной цене.  

Чтобы повысить качество необходимо:  

- определить требования и желания потребителя;  

- учесть импорт продовольственных товаров, их сравнить с отечественной;  

-  изменение (упаковка, дизайн и т.д.) с учетом возможного предприятия;  

- определить оптимальный уровень качества, удовлетворяющего потребителя по качеству и цене;  

- разработать новые товары с учетом прогнозируемых требований потребителей к качеству товаров в 

перспективе;  

- выбор источников информации для получения данных о ситуации на рынке о качестве продукции 

конкурентов [2].   

Таким образом, первостепенной задачей является определение требований и желаний потребителей в 

отношении качества продукции. И на этой основе определяется объем спроса на продукцию данного качества и 

определяется система обеспечения спроса, т.е. выпуск продукции данного качества.  

В условиях рыночной экономики самой трудной задачей является не производство, а сбыт продукции. 

Для обеспечения устойчивых темпов расширенного воспроизводства на предприятии необходимо постоянное 

совершенствование производства, направленного на расширение выпуска продуктов ими изделии более 

высокого качества и обеспечение систематического обновления ассортимента продукции. Качество продукции 
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является основным критерием формирования цены ее реализации. Повышение качества продукции 

равнозначно сбережению труда и материальных ресурсов. Чем полнее данный вид продукции удовлетворяет 

производство ими потребление, тем меньше потребность в ней. Появляются возможности экономии труда и 

материальных ресурсов и снижения на этой основе издержек производства и сбыта продукции. Кроме всего 

сказанного, качество продукции непосредственно влияет на спрос и являются важнейшим фактором 

конкурентоспособности товара.  

Основным критерием оценки качества продукции должна быть ориентация на интересы конкретного 

покупателя, на учет степени удовлетворения его потребностей, которые чаще всего выражаются в виде 

появления у него дополнительного дохода или новой услуги от использования продукции или услуги более 

высокого качества. Смысл ориентации на конкретного покупателя состоит в том, что продавец не располагает 

свои усилия, а концентрирует их на наиболее перспективной для его товара группа покупателей. Жесткая 

ориентация поставщика на конкретного покупателя позволяет им заранее определять параметры качества  

продукции, что создает условия для более полного использования их потенциала повышения 

конкурентоспособности промежуточной и конечной продукции [3]. 

Проблемы качества в сегодняшних экономических условиях приобретают все большее значение. В наши 

дни вопросы качества для потребителя являются первоочередными, часто преобладая над ценовыми. 

Потребитель в своей массе предпочитает получать лучшее качество даже за немного большую цену, 

предпочитая переплатить, но купить товар наилучшего качества. Важнейшей составляющей частью 

исследования системы управления качеством является анализ ее инвариантного аспекта. Объективно может и 

должна существовать единая система управления качеством, конкурентоспособностью и эффективностью 

производства. Неуклонное повышение качества продукции и ее конкурентоспособности – это средство и 

результат интенсификации производства, что с общеэкономических позиций способствует повышению 

эффективности общественного производства. 
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ҚҰҚЫҚТЫҚ МЕМЛЕКЕТ –АДАМ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН БОСТАНДЫҚТАРЫН ҚАМТАМАСЫЗ 

ЕТУШІ НЕГІЗГІ ИНСТИТУТ 

 

Қазақстан Республикасы Конституциясының 1-бабында Қазақстан республикасы өзін демократиялық, 

зайырлы, құқықтық және әлеуметтік мемлекет ретінде орнықтырады. Оның ең қымбат қазынасы адам және 

оның өмірі, құқықтары мен бостандықтары деп жариялаған. Бұл конституциялық норма–мақсатта 

Қазақстанның мемлекеттік-құқықтық дамуының ұзақ мерзімді мақсатты бағдарламасы жарияланған.  

Құқықтық мемлекет идеяларын тұжырымдау тамыры адам бостандықтарының тұлға мен мемлекет 

мүдделерінің, қоғамдық және жеке адамның мүдделерінің, мемлекет пен құқықтың арақатынастарының 

философиялық проблемаларында жатыр. Алғашқыда саяси-құқықтық  ойда қоғамдық мүдделердің 

басымдылығы идеясы үстемдік құрып келді. Қоғамдық мүдденің, жалпы игіліктің басымдылығы идеясын 

әділетті деп санаймыз. Өйткені адам – қоғамдық тіршілік иесі, егер де ұжымдық мүдде қамтамасыз етілмесе, 

ұжымның жеке мүшелерінің мүдделері туралы сөз етудің қажеті жоқ. Жалпы игілікті, ортақ мүддені 

қамтамасыз етуге қабілетті бірден-бір институт мемлекет болып табылады. Сол себепті мемлекет жеке 

тұлғамен салыстырғанда басымдыққа ие болып келді. Негізінен мұндай тұжырым теологиялық көзқарастың, 

монархтың билігін құдай жаратты деген түсініктің шеңберінде қалыптасты. Мемлекет қоғамның ең жоғарғы 

ұйымдасқан институты ретінде оның өмірінде барған сайын маңызды роль атқарып келеді. Бұл мемлекеттік 

биліктің ерекшеліктерінен келіп туындайды. Тек мемлекет қана бүкіл қоғамның ресми өкілі болып табылады. 

Жалпыға бірдей міндетті әдеп ережелерін жариялауға және жария мәжбүрлеуді қолдануға айрықша құзіретке 

иелік етеді. Мемлекеттің егемендікпен байланысты маңызды белгісі ретінде мәжбүрлеу қолданылады. Біз оны 

субьектінің мінез-құлқына оның еркінен тыс әсер ету деп қарастырамыз. Мемлекет өзінің әлеуметтік 

қызметтерін табысты орындауы үшін оның шешімдерінің кепілдігі қамтамасыз етілуі тиіс. Мысалы діни билік 

сияқты әлеуметтік билік мәжбүрлеуге арқа сүйемейді (әсіресе ождан бостандығы бар кезде), оның 

дүниетанымдық сипаты бар: құдайға сенетіндер оған бағынды да, сенбейтіндер бағынбайды. Мемлекеттік билік 

болса, мемлекеттік мәжбүрлеуге арқа сүйейді.  

Мемлекет саяси биліктің басты жиынтығы және саяси күштің орталығы ретінде кепілді тәртіпті 

қамтамасыз етуге міндетті және осы мақсатта бассыздықтар мен озбырлыққа жол бермеу үшін басқа 

мемлекеттік емес құрылымдарға байланысты мемлекеттік билік үстемдік етуі тиіс. Бұл үстемдік егемендік 

ұғымы арқылы іске асырылады. Егемендік мемлекеттік биліктің үстемдігін және жария мәжбүрлеу мүмкіндігін 

қажет етеді. Мемлекеттегі барлық әлеуметтік күштер «билікті тек мемлекеттің тапсыруымен және мемлекеттің 

бақылауымен іске асырады» [1, 26 б.]. 

Қандай да болмасын әлеуметтік күштің (саяси партия немесе т.б.) ықпалының күштілігіне, қоғамдық 

көңіл-күйдің жағдайына қарамастан, мемлекеттік билік мемлекеттің бүкіл аумағына тарайды және мемлекеттік 

аппарат, мемлекеттік органдар арқылы ғана іске асырылады.  

Жоғарыда баяндалғандарға сүйене отырып, мемлекеттік билік қоғамның тұтастығын, оның тұрақты 

қызметін қамтамасыз етудің ең тиімді құралдарының бірі болып табылады деп тұжырымдауға болады.  

Тұлғаның әлеуметтік мүмкіншіліктерінің жүйесінде оның қоғаммен өзара қарым-қатынастарын 

білдіретіндері алғы шепке шығады [2, 41 б.]. Өйткені мемлекеттік биліксіз өмірді бейберекетсіздік жайлайды. 

Қоғамның мемлекеттік биліксіз өмір сүре алмайтындығы күмәнсіз. Ал оның жоқтығы немесе әлсіздігі 

қоғамның құлдырауына алып келеді. Өйткені мемлекеттік билік экономикамен бірге оның әлеуметтік өмірінің 

арқауы болып табылады. Оның үстіне билік қатынастарынсыз адамзат өркениетінің өмір сүруі мүмкін емес. 

Мемлекеттің қоғам өміріндегі осынша маңызды роль атқаруына қарамастан, осы кезге дейін мемлекеттің қоғам 

өміріндегі ролін шектеудің қажеттігі туралы, ал шектен шыққан нұсқаларда тіпті мемлекеттің жойылуы туралы 

(анархистердің пікірі, коммунистік қоғам туралы) пікірлер орын алып келді. Мұндай пікірлер толығымен 

негізсіз емес. Өйткені буржуазиялық революцияларға дейін мемлекеттік биліктің адамзат тарихында зорлық-

зомбылық құралы ретінде пайдаланылып келгені белгілі. Мемлекеттік билік жария мәжбүрлеуді қолдану 

мүмкіндігіне иелік ете отырып, бір жағынан жалпы игілікті қамтамасыз етудің тиімді құралы, ал екінші 

жағынан, адамның құқықтары мен бостандықтары үшін ең үлкен қауіп ретінде көрініс табады. Буржуазиялық 

революцияларға дейінгі барлық мемлекет тәжірибесі мемлекеттік биліктің қоғамдық мүдделер туын жамылып, 

кей жағдайларда билік басындағылар мен байлардың мүдделеріне пайдаланғандығын, мемлекеттік биліктің 

зорлық-зомбылық құралы болғандығын дәлелдейді. Қандай жағдайда болмасын, жеке тұлғаның мүдделері 

есепке алынбай келді. Мемлекетке байланысты жеке тұлға әруақытта да теңдік жағдайда болған емес. 

Мемлекет адамдарға өзінің еркін таңып, ол үшін мәжбүрлеу күшін пайдалана алады. Бейнелеп айтар болсақ, 

мемлекет адамдардың басынан «семсерін» сермеп келеді. Іс жүзінде бұл «семсер» адамға тән кемшіліктерден, 

нәпсі мен мүдделерден арылмаған жеке мемлекеттік лауазым иелерінің қолында. Олар өз биліктерін асыра 

пайдаланулары мүмкін. Сол себепті адамдарға орынсыз пайдаланылған «семсерден» қорғану үшін «қалқан» 

қажет. Мұндай «қалқанды» адам құқықтары құрайды. Оның мақсаты – адамдар мен мемлекеттің өзара қарым-
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қатынастарын қауіпсіз ету, ал ол «қалқанның болуын, әрекет етуі мен нығайтылуын қамтамасыз ететін «күзетші 

иттер» құқық қорғау ұйымдары болып табылады [3, 74 б.]. 

Адам құқықтарының қалыптасуы ұзақ уақытқа созылды. Жеке құқықтар негізінен мемлекеттік биліктің 

заңсыз килігуінен азат болуды қамтамасыз етуге бағытталған. Әлеуметтік құқықтар тұлғаның мүдделерін 

мемлекеттің көмегімен қамтамасыз ету және іске асыру талаптарын қамтиды. Бұл құқықтар XX ғасырда пайда 

болды. Олар XVIII-XIX ғасырлардың конституциялық құқығына бейтаныс, принциптік жаңа құқықтар еді. 

Олар еңбек қатынастары, әлеуметтік қамсыздандыру, денсаулық сақтау мен білім алу, кәсіподақ қызметіне, 

сонымен бірге жастарды, әйелдерді, қарттарды қорғауға, отбасы мен аналарды қорғауға, ғылыми және 

шығармашылық бостандығына т.б. байланысты мәселелерді қамтиды. Әлеуметтік-экономикалық құқықтардың 

қазіргі адам бір өзі рыноктік стихия мен әлеуметтік қорғансыздыққа бетпе-бет келген, әлеуметтік және 

техникалық прогресс дәуірінде де маңызы артып отыр. Мемлекетке қолда бар ресурстардың негізінде 

мемлекеттік әлеуметтік саясатты іске асыру жөніндегі қосымша талаптар қойылуда. Құқық пен заңдылыққа 

жаңаша көзқарас жалпы азаматтық құндылықтардың және тиісінше халықаралық құқықтың басымдылығына 

байланысты проблемаларды зерттеуде орын алып отырған парадигмаларды ой елегінен өткізуге мүмкіндік 

береді. Құқықты жаңаша түсіну, сонымен бірге құқықтың мемлекеттен үстемдігі, адамның табиғи құқықтары 

мен бостандықтары, үлкенді-кішілі халықтардың егемендігі идеяларын біріктіреді.  

Саяси құқықтардың құқықтық табиғаты қызық. Заң әдебиетінде саяси құқықтарды: 1) әртүрлі өкілеттілік 

және тікелей демократия формалары арқылы мемлекет пен оның органдарын ұйымдастыру мен қызметіне 

қатысу жөніндегі құқықтық өкілеттіліктер; 2) қоғам өміріне белсенді араласу жөніндегі құқықтық 

өкілеттіліктерге бөлу кездеседі. Аталған құқықтық өкілеттіліктердің бірінші тобы азаматтың мемлекеттің ісін 

басқаруға тікелей де, өзінің өкілдері арқылы да қатысуға кешенді құқығы деп тұжырым жасауға болады.  

Азаматтың мемлекет істерін басқаруға қатысуға кешенді конституциялық құқығының құрамына енетін 

құқықтық өкілеттіліктер қоғам өміріне белсенді араласу жөніндегі құқықтық өкілеттіліктермен (сөз және 

баспасөз бостандығы, жиналыстар мен манифестациялар бостандығы, бірігу құқығы) тығыз байланысты. 

Мысалы, сөз және баспасөз бостандығынсыз азаматтың сайлауға және сайлануға құқығы бос сөз болып шығар 

еді. Өйткені депутаттыққа және басқа да сайланатын лауазымдарға кандидаттар мен сайлаушылар сайлау 

алдындағы үгіт жүргізу құқықтарында шектелген болар еді; бірлестіктер құру құқығының жоқтығы 

азаматтардың саяси партиялар арқылы өз кандидаттарын Парламент депутаттығына ұсыну құқығын теріске 

шығарған болар еді. Қоғамның саяси өміріне қатысу жөніндегі аталған құқықтық өкілеттіліктер бір мезгілде 

азаматтың мемлекет істерін басқаруға қатысуға конституциялық құқығын іске асыру механизмі, кепілі және 

шарттары болып табылды. «Мемлекет» және «қоғам» деген ұғымдардың этимологиялық тұрғыдан тұтастық 

және оның бөлігі ретінде сәйкес келетіндігінен, қоғамдық өмірге араласу жөніндегі құқықтық өкілеттіліктердің 

бір мезгілде мемлекет істерін басқаруға қатысу жөніндегі құқықтық өкілеттіліктер қызметін атқара 

алатындығын есте ұстау қажет. 

Саяси құқықтардың маңыздылығы сол, олар бастапқы өмірлік, ең алдымен өмірдің өзін ұстап тұруға 

тиісті қажеттіліктерді қанағаттандыруға тиісті әлеуметтік-экономикалық құқықтары үшін күрестің құралына 

айналады. Соңғы жылдары етек алған митингілер, ереуілдер, аштық жариялау, азаматтық бағынбау актілері 

әлеуметтік-экономикалық құқықтары үшін күрес құралдары болды. Сот процестерінің көпшілігі де нақ осы 

бастапқы, шын мәнісінде, экономикалық құқықтарды қамтамасыз етуге байланысты болды. Оларға кепілдік 

берілмейінше, саяси құқықтар тұлға үшін екінші дәрежедегі мәселелер болып қалады. Осыдан келіп 

демократиялық мемлекеттің міндеті кез-келген құқықты іске асыру үшін жағдай жасау деген қорытынды 

туындайды.  

Адам құқықтары мен бостандықтары жүйесінде бірлесу құқығына ерекше орын берілген. Бұл ҮЕҰ 

ұлттың гуманитарлық капиталын дамытудағы, елдің ұйымдық және интеллктуалдық әлуетін біріктірудегі, 

жалпы жауапты азаматтықтың сапасын арттырудағы атқарып келе жатқан роліне байланысты. ҮЕҰ-дың 

өздерінің әлеуметтік маңызды қызметтерін табысты орындауы үшін қоғамның тұрақтылығына, тұлға мен 

қоғамның әлеуметтік белсенділігі мен жауапкершілігінің артуына мүдделі мемлекет шешуші роль атқаруға 

тиіс.  

Сонымен, мемлекет зорлық-зомбылық құралына айналмауы үшін оның билігіне құқықпен шектеу қою 

керек. Құқықтық мемлекет идеясы дамудың ұзақ жолынан өтті және ол құқық пен заңды қарама-қарсы қою, 

мемлекетті күш пен құқықтың бірлігі немесе құқықтық заңмен шектелген билік ретінде түсіндіру дәстүрінің 

пайда болуы мен дамуына байланыстырылады. Бұл дәстүр ежелгі грек саяси ойынан бастау алған болатын. Нақ 

осы дәуірде мемлекет туралы өз қызметін заңға негіздейтін және бостандықты қамтамасыз ететін ұйым ретінде 

алғашқы түсініктер қалыптасты. Мемлекет туралы мұндай түсініктер көп жайғдайда билік пен бостандықтың 

әділетті арақатынаста болуын іздеумен байланысты болды. Құқықтық мемлекет бастауларын Сократтың, 

Платонның, Аристотельдің, Цицеронның көзқарастарынан табуға болады. Құқықтық мемлекет туралы идея 

құқықтық мемлекет туралы буржуазиялық ілімнің негізін салушы және классигі Иммануэль Канттың 

еңбектерінде толық және жан-жақты дамытылды.  

Мемлекет – адамдардың өз игілігін қамтамасыз ету мен қорғауы үшін біріккен одағы деп түсініледі. Бұл 

одақтың, бірліктің негізі әртүрлі құқықтық, адамгершіліктіқ, ұйымдық-еңбектік т.б. болуы мүмкін. Мысал үшін, 

Кант осындай пікірді ұстанған, оның ойынша, мемлекет игілігі мемлекеттік құрылыстың адамдарды 

категориялық императивтің көмегімен олардың бостандығының жалпы мөлшерімен біріктіретін құқықтық 

принциптермен үйлесімділігінде болып табылады [4, 16 б.]. 
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Мемлекет – бұл жария-биліктік қатынастар және институттар құратын белгілі ұжымдық, қауымдастық. 

Бұл арада мемлекет пен құқық адамгершілік идеясының обьективтену формасы ретінде қарастырылады. 

Мемлекет – жанды қоғамдық организм болып табылады. Сол себепті Гегель, бір жағынан, тұлғаның азаматтық 

бостандығы мен, екінші жағынан, мемлекеттің бірлігін ұсынады. Мұндайда олардың бостандықтары бір-біріне 

қарсы тұрмайды, керісінше, тұтас бостандықты – өзіне жеке тұлғалар мен халық өмірінің аяларының 

бостандықтарын біріктіретін мемлекеттік-ұйымдасқан халықтың (ұлттың) бостандығын құрайды. Өйткені 

«құқық жүйесі бостандықты іске асыру патшалығы болып табылады». 

Бүгінгі таңда көптеген елдер бұл идеяны қоғамның тиімді өмір сүруін қамтамасыз ету құралы ретінде 

қолдануда. Дегенмен адамзат ойының тарихында әртүрлі елдерде адамның құқықтары мен бостандықтарына, 

қоғамның, мемлекеттің және тұлға мүдделерінің ара қатынасына әр түрлі көзқарастар орын алғандығы белгілі. 

Табиғи-құқықтық доктринаның негізінде құқықтану мен мемлекетті түсінудің либералдық-

демократиялық дәстүрінде мемлекет идеясы бостандық идеясымен тығыз байланысты. XX ғасырдың басында 

Кант пен Гегельдің Құқық Идеясы мен Бостандық Идеясының байланысы туралы пікірлерін көрнекті орыс 

құқықтанушылары да бөлісті: «Құқықтың басты және маңызды мазмұнын бостандық құрайды» [5, 99 б.]. 

Бірақ буржуазиялық қоғамның саяси-құқықтық ойы бірден негізгі екі ағымға бөлінді. Оған себеп болған 

нәрсе құқықтық мемлекет теориясының негізін қалаушы екі қағида көзқарас еді. Біріншілері (Смит А., Локк Ә., 

Милль С., Кистяковский Б., кейінірек Хайек Ф., Фридмен М. және басқалары) маңызды фактор деп жеке 

бостандықтарды (жеке бастың, экономикалық, саяси) санады да, құқықтық теңдік пен нарықтық қатынастар 

жүйесіндегі табысқа жетуге мүмкіндіктер теңдігін әділеттілікті орнатуға жеткілікті шарттар деп санады. 

Құқықтық мемлекеттің екінші маңызды белгісі іс жүзіндегі теңдік деп есептеген. Бұл әділеттілік туралы 

түсініктің біртіндеп өзгеруіне байланысты болды. Буржуазиялық қоғамда адамның әлеуметтік мәртебесі 

көпшілігінде оның материалдық жағдайына байланысты болды. Зерттеушілер тұлғаның құқықтық мәртебесінің 

тек саяси теңдікті ғана емес, сонымен бірге әлеуметтік-экономикалық теңдікті қамтамасыз етуден тікелей 

тәуелді екендігі туралы айта бастады. Құқықтық мемлекет сипаттамасын толықтырған бұл жаңа сипаттамаларға 

қазіргі мемлекет танушылардың, әлеуметтанушылардың, құқықтанушылар мен Батыстың ғылыми әлемінің 

басқа да өкілдерінің көптеген еңбектері арналған. «Молшылық мемлекетін» талдау мен жіктеу және олардың 

болашағын болжаумен айналысатын әртүрлі елдердегі ағылшынша жазатын оқымыстылардың көптігі сонша, 

ғылыми дүниеде нағыз «молшылық» мемлекетінің индустриясының» пайда болуы туралы айтуға болады [6, 45 

б.]. 
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«МӘҢГІЛІК ЕЛ» ИДЕЯСЫНЫҢ ТАРИХИ НЕГІЗДЕРІ 

 

«Мәңгілік ел» идеясының тарихи негіздері 2014 жылдың 17 қаңтарында Қазақстан Республикасының 

президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың кезекті халыққа жолдауын: «Бір жыл бұрын мен еліміздің 2050 

жылға дейінгі дамуының жаңа саяси бағдарын жария еттім. Басты мақсат — Қазақстанның ең дамыған 30 

мемлекеттің қатарына қосылуы. Ол — «Мәңгілік Қазақстан» жобасы, ел тарихындағы біз аяқ басатын жаңа 

дәуірдің кемел келбеті«,- деп бастады. Бұл орайда елең еткізген жаңалық — тұңғыш мемлекеттік ресми 

идеология, яғни «Мәңгілік Ел» идеясының жариялануы. Бұл — Қазақстан Республикасының ұлттық идеясынан 

келген түйін-тұжырым. Мәңгілік Ел отандастардың бірегей тарихи мақсаты мен қаһармандық ұраны десек 

қателеспейміз. Аталған идея қазақ елінің ғасырлар бойы армандаған мақсаты ғана емес, Тәуелсіздік жолындағы 

жанқиярлық еңбегі мен тынымсыз шығармашылығының нәтижелері арқылы қол жеткен асу. «Мәңгілік ел» 

ұғымын тереңнен түсіндіру, тарихи негіздерін көрсету мәселелері маңызды болып табылады. Түркі тарихын, 

көне түркі мұраларын зерттеуші филология ғылымдарының докторы, профессор Қаржаубай Сартқожаұлының 

«MANGI EL» халықаралық ғылыми-көпшілік тарихи журналында: «Мәңгілік ел — түрік жұртының данагөйі, 

үш бірдей қағанның кеңесшісі болған атақты Тоныкөк (Тұй-ұқық) негізін қалаған идея...» — екендігін жазған 
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[1, 20-21 бб.]. Елтеріс Құтлық қаған екінші Түрік қағанатын құрғаннан кейін Тоныкөк «Мәңгілік ел» идеясын 

қолға алды. Мәңгілік ел — мақсаты түрік елінің билігі деп осыдан 13 ғасыр бұрын мәңгілік идеясын ұсынған. 

Елдің қауіпсіздігін қамтамасыз ететін геосаяси және ішкі, сыртқы қорғаныс шеңберін жасап, мәңгілік ел 

саясатын Көк Түріктер іске асырды. Сол идея, сол мұрат бүгінгі қазақ елінің бас ұранына айналуда.«Күл тегін» 

жазуының қазіргі қазақ тілінің нормасына келтірілген Ғұбайдолла Айдаровтың нұсқасында: «Көктегі түркі 

тәңірісі, түркінің қасиетті жер-суы былай депті: Түркі халқы жоқ болмасын дейін, халық болсын дейін...» — 

деген жолдар бар [2, 63 б.]. Бұл жерде елдің тарих сахнасынан кетпей, сақталуын тілейді. Мәңгілік ел дегеніміз 

— мемлекеттің ғасырлар тоғысында, ірі державалар арасында бәсекеге төтеп беріп, өзіндік қорғаныс саясатын 

ұстану деп түсінуге болады. Орхон өзенінің бойында Түрік қағанатының Ордабалық деген астанасы болған. 

Қағанаттың хан ордасы мемлекеттің ішкі ядросы. Оны қорғайтын арнайы полиция(тұрғақ деп аталған) және 

оған қоса тұрақты әскер (шерік деп аталған) пайдаланылды. Ішкі қорғаныс деп атаған екінші шеңбер белдеуін 

түрлі тайпалар қорғап тұрды. Үшінші шеңберде он-оқ Түркештер тұрды. Қырғыздар, Кидандар, Татабилер, 

Таңғыттар, Басмылдар да үшінші шеңбердің қорғаушысы болды. Осы үш шеңбер тұтас империяны қорғап 

тұрды. Түріктер осы 3 шеңберді орнатып болған соң, «Мәңгілік ел» идеясын нық бекемдейді. Ғұлама ойшыл, 

сазгер, қобыз жасаушы Қорқыт бабамыздың өлімге қарсы тұрып, мәңгі өмірге ұмтылуы, тек Қорқыттың ғана 

емес, сол замандағы билеушілердің елдің мәңгі өмір сүруін қалағандығын білдіреді. М. Әуезов Қорқыттың 

мәңгілік өмір туралы толғаныстарының негізгі философиялық түйініп аша келіп, оның болашақ ұрпақ үшін 

дүниетанымдық маңызы зор, мәңгілік мұра екенін атап өткен. Қазақ халқы арасында тараған аңыздардан 

Қорқытты бірде айтулы күй атасы ретінде көрсек, енді біразында ол өлім атаулыға қарсы шара іздеген 

қамқоршы ретінде көрінеді. Қорқытты мәңгі өмірді іздеген, бақилық болғысы келмеген деген түсінікті, халқына 

жерұйықты іздеген Асан Қайғымен түсіндіруге болады. Асан Қайғы өз халқы үшін ең қолайлы, ең құнарлы 

жерді іздегендігі белгілі. Утопиялық көзқарастағы Асан қайғының жерұйықты іздеудегі мақсаты, халқының 

жайлы жерге қоныстанып, болашақта мәңгі ел болуын қалаған. Көрнекті еуразияшыл ғалым, тарихшы-этнолог 

Л.Н.Гумилев «От Руси к России» атты еңбегінде: «Еуразия құрлығы үш рет біріктірілді. Алғашында оны Ұлы 

Түркі қағанатын құрған көне түріктер біріктірді. Түріктерден кейін Шыңғыс хан бастаған монғолдар, кейіннен 

Ресей өз қолына алды» — дейді.[4, 382 б.] Л.Н.Гумилев еуразия құрлығының бірлігі, мәңгілігі туралы ойын 

көне түріктерден бастайды. Қазақстан Республикасының президенті Н.Ә.Назарбаевтың бастамасымен 

қалыптасып жатқан Еуразиялық идеясының негізінде Ресейлік емес, түріктік ынтымақтастыққа қол жеткізіп, 

көне түріктердің мәңгілік ел идеясының өміршеңдігін дәлелдеуіміз керек.«Тұтас түрік елі» идеясынан «біртұтас 

Түркістан» идеясына дейінгі бабаларымыздың атқарған істері едәуір. Елбасы Түрік бірлігі идеясын 

тәуелсіздіктің алғашқы күндерінен бастап көтеруде. Ел азаматтары мен Қазақстан саяси элитасының ұлттық 

идеология қалыптастыру жолындағы ойларын Елбасы сараптады. «Біртұтас Түркістан идеясы», «Түркістан 

конфедерациясы», «Еуразиялық одақ идеясы», «Қазақстандық ұлт идеясы», «Жерұйық», «Атамекен», «Қазақ 

Елі идеясы» сынды ұғымдар арқылы мемлекет құрушы қазақ халқы мен тарихи тағдыр тоғыстырған ұлттарға 

ортақ боларлық идея, мемлекеттік мәнге ие боларлық идеология қарастырылды. Мәңгілік Ел идеясы —қазақ 

ұлтының мақсат-мүддесіне және елімізді ортақ Отан еткен жүз отыздан астам ұлттар мен ұлыстардың ұлттық 

идеясына негізделген идеология болатынына сенуге болады. Еуроцентристік көзқарас бойыншатүркі тілдес 

халықтардың ынтымақтастығына деген сын айтушылар көп. Түркі интеграциясын Т. Рысқұлов пен М.К. 

Ататүрік бастаса, кейін нақты практикалық шараларды қолға алған ҚР тұңғыш Президенті Н.Ә. Назарбаевтың 

шешуші саясаты өз жемісін берді. Н.Ә. Назарбаевтың түрік халықтарының бірлігін нығайтудағы тарихи рөлінің 

қаншалықты маңызды болғанын аңғаруға болады. Қазақстан Халықаралық «Түрксой» ұйымына қолдау 

көрсетіп, түрік дүниясының барын бағалап, жоғын түгендеуге жол сілтеді. Халықаралық аренада Қазақстанның 

беделі нығайған сайын, түрік мемлекеттерінің бірлігі идеясы ашық әрі табанды насихаттала бастады. Елбасы 

Н.Ә. Назарбаев өзінің «Тарих толқынында» атты еңбегінде: «Тарихтың алға қойып отырған өктем талабы әрбір 

түрік еліне әртүрлі салада саяси, экономикалық, мәдени және гуманитарлық тәсілдермен бірігу проблемасын 

шешудің бәріне бірдей тең институттық тетіктерін жаппай-тұрмай іздестіруді міндеттейді» [3, 120 б.], — дей 

отырып, түрік мемлекеттері интеграциясының тиімді жолдарын іздеу қажеттілігін көрсетті. Елбасы 

Н.Ә.Назарбаев 2000 жылы 14-желтоқсанда латын алфавитіне көшу мәселесіне қатысты өз пікірін білдіре келіп, 

өте мұқият дайындықтан соң латын алфавитіне көшетінімізді айтты. Бұл жерде Тоныкөк негізін салған 

«Мәңгілік ел» идеясын қалпына келтіруші, жандандырушы Ұлт Көшбасшысы Н.Ә. Назарбаевтың қазақ 

халқына славяндық кириллица емес, түркі тектес бауырларымыз қолданатын латын қарпіне көшудің 

қажеттілігін айтты. «Тарих толқынында» атты еңбегінде: «Түркі халықтары жұмылған жұдырықтай болып 

біріккен кезде геосаяси өмірге тең құқықты субъект ретінде ықпал ете алады, мәдени әлемдегі өзара қарым-

қатынастарда қайдағы бір енжар, ынжық элемент ретінде емес, өзгелермен терезесі тең тұлға ретінде бой 

көрсете алады. Бұл бағыттағы алғашқы игі қадам ортаазиялық одақтың құрылуы болды. Оның шеңберінде 

біздің бәрімізге ортақ мәдени ұқсастығымызды жете сезіну арқылы деңгейіміздің көтеріле түсетіні сөзсіз» — 

деп түрік бірлігінің болашағына зор үмітпен қарады [3, 121 б.] Қазіргі кезде, Қазақстан Республикасының 

тұңғыш Президенті Н.Ә.Назарбаевтың бастамасымен жүргізілген түркі тілдес мемлекеттерді жақындастыру 

саясаты, елімізді Орталық Азияның көшбасшысына айналдыру идеясы өз жемісін берді. Оған Түркістандағы 

Ясауи атындағы Халықаралық Қазақ-Түрік университетінің ашылуы, 2009 жылы Түркияның «Түрік ошақтары» 

қоғамдық ұйымынан Н.Ә.Назарбаевқа «Түркі әлеміне қызмет» марапатының берілуі, Астанада Түркі 

академиясының ашылуы, сонымен қатар, Анкара қаласындағы «Генчлер» саябағына Н.Назарбаев ескерткішінің 

орнатылуы, Түркия Президенті Абдулла Гүлдің Президент Н.Назарбаевты «түркітілдес халықтардың 
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көшбасшысы» деп бағалауы — Елбасының түркі әлемін біріктіру, экономикалық және мәдени салаларды тығыз 

байланыстыру жолындағы тарихи еңбегіне берілген әділетті баға болды. Елбасының түркі интеграциясы 

жолындағы қызметінің мақсаттарының бірі — экономикалық ынтымақтастыққа негізделген. 2012 жылдың 12-

желтоқсаны күні Түркия астанасы Анкара қаласында Лев Гумилевтің 100 жылдығына орай өткен «Лев Гумилев 

және оның түркологиялық ғылыми мұрасы» атты конференцияда Алтайлық түркітанушы Беликовтың: «Бүгін 

Мая күнтізбесі бойынша тұтас бір кезең аяқталып, түркі жұртының дәуірі басталды!» — деген жалынды сөздері 

барша түркі халықтарын дүр сілкіндіріп, ертеңге деген ерен сенім ұялатып отырғаны аян. ХХІ ғасырды Түрік 

мәдениетінің ғасыры болады деп болжам жасаушылардың қатары күн санап артып келеді. Осы орайда Түркі 

кеңесі Бас хатшысының орынбасары, түркітанушы ғалым Дархан Қыдырәлі: «Енді осы Еуразиялық кеңістікті 

толтыра беруіміз керек. Түріктің бойындағы пассионарлық қасиет қайта оянуда. Түркі мәдениетінсіз, түркілік 

санасыз, түркі тарихынсыз Еуразия кеңістігін елестету мүмкін емес. Ежелгі түркілер, сақтар мен скифтер, 

ғұндар мен қыпшақтар Еуразияның ен даласын еркін қоныстанған. Бүгінгі түсінікпен алғанда, Алтын Орданы 

да Еуразиялық мемлекет деп атауға болады. Біздіңше, Шыңғысхан идеялық тұрғыда ұлы түркілік идеяны 

көтеріп, қос мұхиттың арасын мекендеген халықтың жадындағы тарихи сананы қайта жаңғыртқан», — дейді. 

Белгілі тарихшы, 1837-1847 жылдардағы Кенесары Қасымов бастаған қазақтардың көтерілісі жайында 

диссертация жазған ғалым Елтоқ Ділмұхамедовтың қызы Эльза Ділмұхамедова Л.Н.Гумилевтен сұхбат алады. 

Лев Николаевич Гумилев «Қазақтың пассионар тұлғасы кім?» деген сұраққа: «Ол, әрине, хан Кенелерің» деп 

жауап беріпті. Эльза Елтоққызы «Қазақстанды алда не күтіп тұр?» деп сұрайды. Сонда ол: «Қазақстанда таяу 

уақытта мықты серпіліс, пассионарлық дүмпу болады» деген екен. Бұл жерде Л.Н.Гумилевтің этностардың өмір 

сүруі теориясы бойынша әрбір ұлт, әр халық 1200-1500 жылдай өмір сүреді. Осы кезеңде халықтың туып, өсіп-

өркендеп, даму шыңына жететіні, содан соң біртіндеп құлдырап құрдымға кететіні дәлелденген. Осы 

эволюциялық үрдіске 1500-дей жыл кетеді екен. Ал Қазақ хандығы ХV ғасырдың ортасында құрылды. 14 

ғасырдың орта шенінде қазақ халқы пайда болады. Соған қарағанда, халықтың даму жолының шырқау шегіне 

жақындап қалдық деп ойлаймын. Эльза Ділмұхамедова Гумилевке тағы да бір сұрағын қойып, «халықтың 

күшейіп бара жатқанын қалай білуге болады?» дейді. Сонда ғалым: «Оның белгісі сол жерде алқалы жиындар 

өтеді. Халық пассионарлық болып жатса, тарихын зерттейді. Пассионар тұлғалар көбейеді. Алдымен бір адам 

туады, ол өз ойларымен екінші адамның ойын қозғайды. Және адам баласының ойына келмейтін биік мақсаттар 

қойып, елді жұмылдырып, соған қол жеткізеді. Міне, пассионар халықтың белгісі осындай» деген екен [5]. 

Гумилевтың айтқан сөздері жаңа дәуірге қадам басып жатқан Қазақ елінің қазіргі жағдайымен тұспа-тұс келеді. 

Гумилевтың «алқалы жиындар өтеді» дегені түркі ұрпақтарының ынтымақтастық жолында атқарып жатқан 

шаралары болса, «тарихын зерттейді» дегені түркі академиясының құрылуы және де 2013 жылы 5 маусымдағы 

М.Тажиннің ұлттық тарихты зерделеу бағдарламасының жариялануы, сонан кейін, «бір адам туады» дегені Ұлт 

Көшбасшысының дүниеге келуі, сонымен қатар, «адам баласының ойына келмейтін биік мақсаттар қойып, елді 

жұмылдырып, соған қол жеткізеді» дегені Елбасының Қазақстан 2030 стратегиясын мерзімінен бұрын аяқтап, 

дамыған 30 елдің қатарына кіру бағытын алға қоюы деуге болады. Көне түркілердің «Мә .гілік Ел» идеясы үш 

негізден тұрады: оның біріншісі — көне түркі жазба ескерткіштеріндегі «Мәңгілік Ел» идеясы, екіншісі — Әл-

Фарабидің «Қайырымды қалада» философиялық шығармасында, әсіресе, бұл идеяның теориялық-

методологиялық тұрғыдан тиянақталуы және үшіншісі — Жүсіп Баласағұнның осы идеяны негіздеген «Құтты 

Білік» дастаны. Тоныкөк ескерткішінде мемлекеттің тұрақты болуы үшін билікті ұстап отырған қаған мен 

ақылгөй дана бірауыздылығы, сөз бен істің ажырамауы, елдің тұтастығы үшін ынтымақтың, барлық күштердің 

ұйытқысы болу қажеттігі түп нысана ретінде айтылады. Түркі халқының елдігінен айырылып, қағансыз қалып, 

тағы да басқаларға бағынып, одан қайта көтеріле бастағаны, жаңа қаған отырғаннан кейін елдің басын біріктіру 

шаралары, яғни «түнде ұйықтамай, күндіз отырмай, түркі елі үшін қызыл қанын ағызып, қара терін төккені, 

күш-қуатын бергені» паш етіледі.Осының бәрі кейінгі ұрпаққа да үндеу ретінде айтылғаны көрінеді. Сонымен 

қатар, бұл жерде «Мәңгілік Ел» ұғымы, тәуелсіздік рухы, азаттық идеясы бір-бірімен үндесіп тұр. Әл-Фараби 

ежелгі грек философиясы мен шығыстың мұсылман ілімдерін байланыстыра отырып, түркі дүниесінің 

«Мәңгілік Ел» философиясының теориялық негіздемесін жасап берді. Ғалым «Мәңгілік Ел» теориясының 

негізгі ережелерін «Қайырымды қала тұрғындарының көзқарастары туралы», «Мемлекет билеушінің нақыл 

сөздері», «Азаматтық саясат» шығармаларында баяндайды. Бақытқа жету жолында адамдардың арасындағы 

қайырымдылық пен түсінушілік, бір-біріне көмек беру, достық пен бейбітшілік, тәрбие мен тәлім — Әл-

Фарабидің тұтас әлеуметтік-саяси теориясының ажырамас бір бөлігін құрайды. Мемлекет пен қоғамның 

кемелденуі туралы әлеуметтік-саяси теориясында мемлекет басқарушылары мен сол қоғамда өмір сүретін 

адамдардың да ұстануы тиіс мемлекетті басқарудың императивтері мен механизмдері көрсетілді. Сондықтан, 

бұлардың бәрі қазіргі таңда түркітілдес мемлекеттердің ұлттық құндылықтары ретінде саналуы тиіс. Фараби 

мемлекеттің міндетін және оның ішкі және сыртқы міндеттерін толық анықтап береді. Сыртқы міндеті ретінде 

мемлекеттің қайырымды қала тұрғындарын немесе мемлекетті сыртқы жаулардан қорғау, яғни күшті қорғаныс 

ұйымдастырумен жүктеледі. Ішкі міндеті ретінде мемлекеттің өз халқының бақытқа жетуі үшін көрнекті 

шараларды іске асыру керек: олар — әділеттілікті орнату, халықты оқыту, оларды керекті ғылыммен 

толықтыру, адамгершілікке тәрбиелеу, қайырымдылықты тарату және ең жақсы бақытқа жеткізетін әдеттерді 

бойға сіңіру. Қалған мәселелердің бәрі — экономикалық және саяси мәселелер — негізгі міндетке бағынады, 

яғни адамдардың бақытқа жетуі олардың рухани жетілуіне тәуелді. «Құтты білік» дастаны Қарахан мемлекеті 

түріктерінің тілінде жазылғаны белгілі. Жүсіп Баласағұн «Құтты білікті» 1069-1070 жылдары Баласағұн 

қаласында бастап, он сегіз айдың ішінде Қашқар қаласында аяқтаған. Жүсіп Баласағұнның «Құтты білік» 
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шығармасы, араб-парсы әдебиетінің көшірмесі емес. Дастанда X–XI ғасырлардағы Жетісу жерінде тұрған 

тайпалардың салт-санасы, әдет-ғұрыптары, наным-сенімдері көп жырланған. «Құтты білік» кейіпкерлерінің 

есімдері де бұрынғы тәңірілік дін нанымдарына қатысты. Басты бейне Күнтуды — әділ ел басшысының рәмізі. 

Бұл бейне «Күлтегін» («Түркі қағанаты туралы сөз») жазуларынан басталып, әл-Фараби мен Қожа Ахмет 

Иассауи армандаған түрік мәдениетіндегі үлгі, мұрат тұлғаның бастысы. Жүсіп Баласағұнның басты кейіпкер 

қылып Күлтегінді көрсетуі түркі мәдениетін жалғастырушы, мәңгілік ел бағдарының қолдаушысы екендігін 

айқындайды. XVIII ғасырда Қазақ хандығының басын қосып, Айдаһардай Қытайдың аузына түсірмей, ақырған 

аюдың тырнағынан аман алып қалған Абылай ханның саясаты түркілік мәңгілік ел идеясын жандандырушы 

тұлғаның ерлігі. Шығыстағы ежелден дұшпанымыз қытайлар жоңғарларды қазақ жеріне айдап салып, сол 

арқылы қазақ жерін де, жоңғарларды да өзіне қарату еді. Осы соғыста не қазақ, не жоңғар, болмаса екеуі де 

құруы керек екендігі алпауыт елдердің жаттанды саясаты еді. Бірақ қазақ елі аман қалды. Қазақтың бақытына 

орай Абылай хандай дара тұлға тарих сахнасына келді. Нәтижесінде бұл соғыста қазақ емес, жоңғар 1758 жылы 

тарих сахнасынан мүлдем жойылып кетті. Ел басына түскен үлкен қиыншылықтан Абылай хан бабамыз елді 

біріктіріп, жұмылдырып, соның арқасында қазақ елін аман сақтап қалды. Ендеше, Абылай хан елді біріктірген 

ұлы тұлға және «мәңгілік ел» идеясын жалғастырушы екендігін мақтанышпен айтуға болады. Мәңгілік Ел — 

жалпы қазақстандық ортақ шаңырағымыздың ұлттық идеясы. Бабаларымыздың арманы. ҚР Президенті Н.Ә. 

Назарбаевтың бастамасымен Астанада асқақ рухымыз бен мәңгілік мұраттарымызды паш етіп тұрған «Мәңгілік 

Ел» салтанат қақпасының салынуы «Мәңгілік Ел» идеясының мелекеттік идеологияға айналғандығының бір 

дәлелі. «Мәңгілік Ел» сөзінің терең тарихи тамыры және үлкен мағыналы мәні бар. Түрік шежіресінде «мәңгі» 

сөзі «Тәңір», «Құдай», «Алла» сөздерімен мағыналас қолданылды. Осыдан кейін, «Мәңгілік Ел» «Алла 

Тағаланың елі, халқы» дегенді білдіреді және мемлекет пен ұлттың уақытпен шектелмеген тұмары болады 

деуге толық негіз бар. Мәңгілік Ел ұлттық идеясының негізгі мәні — мәңгілік мақсат-мұраттарымыз бен 

мәдени-рухани құндылықтарымызға негізделген, мемлекет құрушы қазақ халқы мен өзге де ұлттардың ұлттық 

идеяларын бір арнаға тоғыстыратын идеология арқылы қалыптастырылатын қазақтың ұлттық мемлекеті. 

Мәңгілік Ел ұлттық идеясы дегеніміз — өткенімізден сабақ ала отырып, болашағымызды баянды ету 

жолындағы хақ мұраттарымыз! Пайдаланылған әдебиеттер тізімі: 1. Бас редактор: Ерлан Сыдықов. «MANGI 

EL» халықаралық ғылыми-көпшілік тарихи журналы, — Алматы, «Pride Print», баспасы, 09.2013. — 108 бет. 2. 

Күлтегін Тоныкөк: Ежелгі түркі рун жазбалары (Әдеби нұсқасын жасаған Қадыр Мырза Әли..) — Алматы, 

«Өлке» баспасы, 2001. — 144 бет. 3. Назарбаев Н. Ә. Тарих толқынында. — Алматы, «Жібек жолы» баспа үйі, 

2010. — 232 бет. 4. Гумилев Л.H.От Руси к России. — М: ООО «ИздательствоАСТ», 2002. — 392 с. 5. Зиябек 

Қабылдинов. Астана ақшамы, Тегі асыл ел тарихын түгендейді, 10.02.2014ж. 6. «АСЫЛ МҰРА» түркі 

антологиясы. — Астана: Сарыарқа, 2012. — 568 б. 7. Сыздықов С.М., Селиверстов С.В., Сыздықова Ж.С., 

Джаферсой Н., Кара А., Қабылдинов З.Е. Н.Назарбаевтың еуразиялық идеясы және түркі кеңістігі. Ұжымдық 

монография. — Астана, «Сарыарқа» баспасы, 2011. — 404 бет.(орыс тілінде) 8. Тоғысбаев Б., Сужикова А. 

Тарихи тұлғалар. — Алматы, «Алматыкітап» баспасы, 2005. — 368 бет. 9. Ханкелді Әбжанов, Зардыхан 

Қинаятұлы, Дихан Қамзабекұлы, Гүлшат Нұрымбетова, Абдулкадыр Ювалы.Түркі әлемінің көшбасшылары: 

өткені мен бүгіні. I кітап. Ұжымдық монография. — Астана, «Сарыарқа» баспасы, 2011. — 456 бет. "Мәңгілік 

ел" - Халықаралық ғылыми-көпшілік журналы, Бижанов А.С., студент, ғылыми жетекші: А.Ғ. Ибраева т.ғ.д., 

профессор Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Астана қ.  
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ҚАЗАҚ КӨСЕМІ– ӘЛИХАН БӨКЕЙХАН 

 

Қазақ азаттық қозғалысының ең салмақты және күрделі кезеңі өткен ғасырдың алғашқы ширегінде 

дүниеге келді. ХХ ғасырдың басында қазақ даласында екі ағымның болғаны белгілі. Бірі Бұқармен Түркістан 

өлкесінебет бұрған дәстүршіл, панисламшыл ағым,екіншісі негізінен Батыс өркениетін үлгі тұтқан жаңашыл, 

пантүркішіл ағым. Осы екінші ағымның басында Әлихан бастаған орыс мектептерінен тәлім тәрбие алған озық 

ойлы қазақ зиялылары тұрады. Бұл - қазақтың тарихи зердесіндегі ұлт зиялыларының отарлық езгіге түскен 

халықтың бостандығы мен ұлттық рухын қалпына келтіруге тырысқан қоғамдық – саяси іс-әрекеттері болатын. 

Осы ел үшін басын құрбан қылған ат төбеліндей зиялылар тобын баулыған – Ә. Бөкейхан еді. Ә. Бөкейхан 

баулыған ХХ ғасыр басындағы қазақ зиялылары қай жерде жүрсе де, қай салада еңбек етсе де туған халқының 

тағдыры туралы ойлануды бір сәт те ұмытқан жоқ.  

Ұлттық мемлекет құру Әлихан Бөкейхан және сонынан ерген буржуазиялық-демократиялық бағыттағы 

интелегенция өкілдерінің түпкі мақсаты болды. Ә.Бөкейхан ұлт мәселелерінің жоқтаушысы ғана емес, бүкіл 

қазақ елінің саяси қайраткері ретінде осы күрес жолындағы көш бастаушысы да болды. Оқуын бітіріп, 

Омбығаоралғанда Ә. Бөкейхан Ресей империясының қазақ даласына жүргізген отаршылдық саясатына деген 

өзіндік көзқарасы қалыптасқан, марксизмнің экономикалық қағидаларымен қаруланған, саяси астыртын 

күрестің түрлері мен әдістерін үйреніп, білген,күрес тартыстан біршама тәжірибесі бар саяси күрескер болатын. 

Ол Омбыға келісімен қаланың саяси әлеуметтік, қоғамдық жұмысына белсене араласады. «Народная свобода» 

(Халық бостандығы) партиясыныңқатарына өтіп, өзі қазақ зиялылары мен саяси белсенділерінің арасында осы 

http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D2%B1%D2%9B%D0%B0%D1%80_%D3%99%D0%BC%D1%96%D1%80%D1%88%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%B3%D1%96
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D2%AF%D1%80%D0%BA%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D2%AF%D1%80%D0%BA%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BC%D0%B1%D1%8B
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%81%D1%8B
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F%D1%81%D1%8B&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F%D1%81%D1%8B&action=edit&redlink=1
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партияның шағын тобын ұйымдастырады. Әлиханның саяси көзқарасының пісіп, жетілуіне, кейін белгілі саяси, 

қоғам, мемлекет қайраткері әрі қазақ ұлт азаттық қозғалысының ұйымдастырушысы және көсемі ретінде 

танылуына, саяси күрескер ретінде шыңдалуына Омбыдағы күндері ерекше ықпал етеді. Әсіресе ұлт көсемінің 

Омбы бөліміндегі қызметі туралы тоқтап кетуге болады. ХХ ғасырдың бас кезінде Қазақстанға буржуазиялық 

қатынастардың енуі, ұлттық буржуазия мен интелегенцияңың қалыптаса бастауы, жалпыхалықтық ояну 

жағдайында ұлттық-мемлекеттік бірлік мәселесі күн тәртібінде қайтадан қойылды. Мемлекеттік билік 

қажеттігін бүкіл елдік көлемде түсіну, есею жолындағы барлық халық басынан кешіретін тарихи кезең екендігі 

мәлім. Осы тарихи кезеңдегі ұлттық саяси элитаның мемлекет туралы ұғым-түсінігін, бағыт-бағдарын Ә. 

Бөкейхан Ұлттық еркіндік пен дамудың алғышарты ұлттық мемлекеттің болуы деп түсінді [1]. 

Ә. Бөкейханның саяси өмірбаянында 1916-жылдың дүрбелеңі және майдандағы қара жұмысқа алынған 

қазақ жастарына көрсеткен азаматтық қызметі ерекше орын алады. Қазақ халқының1916 жылғы қарулы 

көтерілісіне Әлихан Бөкейхан бастаған ұлт зиялыларының«Қазақ» газеті арқылы үзілді-кесілді қарсы шығуы да 

ұлтты жаппай қырғыннан аман алып қалудың саяси бейбіт жолын ұсынуынан еді.  

Ә. Бөкейхан Ақпан төңкерісінен үлкен үміт күтеді. Осы кезден бастап Ә.Бөкейхан Уақытша үкіметтің 

саяси өміріне белсене араласа бастайды. Бірақ ол үміті ақталмайды. Уақытша үкімет, оның ішінде өзі мүшесі 

болып жүрген кадет партиясының көсемдері қазаққа автономия беруге қарсы болады. «Мен кадет партиясынан 

неге шықтым?» деген «Қазақ» газетіне берген мақаласында: «Кадет партиясы жер адамға меншікті болып 

берілсе де, жөн дейді. Біздің қазақ жерді меншікті қылып алса, башқұртша көрші мұжыққа сатып, біраз жылда 

сыпырылып,жалаңаш шыға келеді», - дей келе: «Кадет партиясы ұлт автономиясына қарсы. Біз алаш ұранды 

жұрт жиылып, ұлт автономиясын тікпек болдық», - дейді [2]. Әлихан қазақ тарихындағы тұңғыш саяси ұйым 

Алаш партиясын ұйымдастыруға кіріседі. Артынша,1917 ж. желтоқсанында бүкіл қазақтардың құрылтайында 

Алаш автономиясы жариялады. «Қазақ» газеті өзінің бас мақаласында партияның атын «Алаш» қойып, оған 

тілектестерді Құрылтай жиналысына депутаттыққа кандидаттар тізімін осы партияның атынан жасауға 

шақырды. Сонымен бір мезгілде «Қазақ» басқармасынан барлық облыстардағы Қазақ комитеттеріне қазақ 

саяси партиясының атын «Алаш» деп қою туралы жеделхаттар жіберілді [3]. Өз кезегінде Ә. Бөкейхан үшін 

кадет партиясынан шығып, ұлттық Алаш партиясын құру мемлекеттік егемендікке жету жолында жасалған 

келесі саяси қадам еді. 

1917 жылғы 20 – 21 шілдеде Орынборда өткен І Бүкілқазақ съезде қалыптасты. Орынбор қаласында 

өткен Жалпықазақ съезі қазақ саяси партиясын құру туралы мәселе қарап, мынадай шешім қабылдайды: «Қазақ 

халқының өз алдына саяси партиясы болуын тиіс көріп, бұл партияның жобасын жасауды съезд партияға 

сайланған қазақ өкілдеріне тапсырды.Партияның негізі демократиялық федеративтік парламенттік 

республикаға құрылмақ...» [4]. Алаш партиясының облыстық ұйымдары 1917 жылдың қазан айынан қалыптаса 

бастады. Ә.Бөкейхановтың тікелей ұйымдастыруымен және басшылығымен қазанның 12 – 20 аралығында 

партияның 10-на қарай Орынборда ашылды. Семей облыстық партия комитетінің төрағасы болып Халел 

Ғаббасов, Омбы обкомының төрағасы болып Айдархан Тұрлыбаев, ал Торғай обкомының төрағасы болып Ә. 

Бөкейхан сайланды. Партияның арнайы съезін шақырып, басқару орындарын сайлауға, жарғысы мен 

бағдарламасын бекітуге қолайлы жағдайдың болмауынан Бүкілресейлік Құрылтай жиналысына депутаттыққа 

кандидат есебінде тіркелген топ партияның басқарушы ұйытқысы саналды. 

Алаш орда үкіметінің құрылуына тікелей түрткі болған, 1917 жылғы 5-13 желтоқсан аралығында 

Орынборда өткен Қазақ мемлекеттілігі туралы мәселе қаралған ІІ Жалпықазақ – қырғыз съезінің 

ұйымдастырушылар - Ә. Бөкейхан, А.Байтұрсынов, М. Дулатов болған. Съезге қазақ сахарасының әр 

аймақтарынан, Самарқан облысы мен Алтай губерниясындағы қазақтардың атынан – 58 делегат, әр түрлі қазақ 

ұйымдарының атынан – 8 делегат және арнайы шақырумен – 15 адам, ұйымдастыру комитеті съезге келген 

делегаттардың тізімін алып барлығы барлық жиын - терісі 81делегат тіркейді. Әр уезден 2 ақсақал, әр облыстық 

қазақ комитеттерінен 2 өкіл және арнайы шақырылған 30 адам: олардың қатарында Ғұмар Қарашұлы, Қайырша 

Ахметжанұлы, Ғабдолла Ешмұхамбетұлы, Ахметжан және Қожахмет Оразайұлдары, Құрманбет 

Бірімжанұлы,Шәкәрім Құдайбердіұлы, Мұстафа Шоқай, Уәлихан Танашев, Халел мен Жаһанша 

Досмұхамедовтар, Бақтыкерей Құлманов, Шәңгерей Бөкейұлы, Есенғұл Маманұлы,Мұхаметжан Тынышпаев, 

Салық Қарпықұлы, т.б. болды. Ендігі мәселе Алашорданың(Алаштың ордасы және өкіметінің) төрағасын 

балама негізде сайлау басталады: 

Үкімет төрағасына 3 қайраткердің – Ә. Бөкейханның, Б.Құлмановтың және А.Тұрлыбаевтың 

кандидатуралары ұсынылды. Жасырын дауыс нәтижесінде Әлихан Бөкейхан– 40 дауыс, Айдархан Тұрлыбаев – 

20, Бақтыгерей Құлманов – 19 дауыс алды. Көп дауыс алған Ә. Бөкейхан Алаш автономиясының өкіметі – 

Алаш орданың төрағасы болып сайланды. Алғашқы баяндаманы Ә. Бөкейхан жасап, ол жөнінде: «Алашорда 

бүгіннен бастап қазақ – қырғыз халқының билігін өз қолына алады»-деп қаулы қабылдады [5]. Әлихан 

Бөкейханның бес ұстанымы болды. Ең бірінші – Алаш ұлттық демократиялық мемлекет болуы тиіс. Ол үшін ең 

алдымен жер болуы тиіс. Жерсіз Отан жоқ. Әлихан Бөкейханның ұйғарымы бойынша, қазақтың байырғы жерін 

қашан қазақтың өзі ғылым мен техникаға сүйеніп, толық игермейінше, жер жекеменшікке,қоныс 

аударушыларға берілмеуі тиіс. Жер – Отан. Жерді сатқан Отанды сатқанмен бірдей. Екінші ұстанымы – Алаш 

жерінің астындағы, үстіндегі, көгіндегі барлық байлық қазақтың өзіне қызмет етуі тиіс. Үшінші ұстанымы –

қазақтың жерінде өндірілген бір уыс жүн сол мемлекеттің азаматтарының үстіне тоқыма болып тоқылып киілуі 

керек.  

http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BC%D0%B1%D1%8B
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D2%9B%D0%BF%D0%B0%D0%BD_%D1%82%D3%A9%D2%A3%D0%BA%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%81%D1%96&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B0%D2%9B%D1%8B%D1%82%D1%88%D0%B0_%D2%AF%D0%BA%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%82
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B0%D1%88_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F%D1%81%D1%8B
http://kk.wikipedia.org/wiki/1917
http://kk.wikipedia.org/wiki/2-%D1%88%D1%96_%D0%B1%D2%AF%D0%BA%D1%96%D0%BB_%D2%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B-%D2%9B%D1%8B%D1%80%D2%93%D1%8B%D0%B7_%D2%9B%D2%B1%D1%80%D1%8B%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%8B
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B0%D1%88_%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F%D1%81%D1%8B
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Төртінші ұстанымы – қазақ мемлекетінде мемлекет құрушы ұлттың тілі, діні, ділі өзге ұлттарға 

қарағанда үстем болуы керек дегенге сайды. Бесінші – ең негізгі ұстанымы бойынша ғылымға, соның ішінде 

тәуелсіз ғылымға,ұлттық дәстүрге негізделген, заңға сүйене отырып, ұлттық демократиялық мемлекет құрылуы 

керек  [6, 170-178 б]. 

Алаш қозғалысы 1917-1919 жылдары халықтың ықыласына ие болған, қазақ қоғамын дүр сілкіндірген, ел 

азаматтарының Алаш партиясы, Алашорда үкіметіне ризашылығын білдіріп, құптап қол соққан кезі болды. 

Қазақ автономиясы мәселесін тұңғыш көтеріп, оны іске асырған Ә. Бөкейхан найзаның ұшымен, айбалтаның 

жүзімен болған үкіметке қызмет етуден бас тартады. Ә. Бөкейхан бастаған қазақ зиялы қауымы таптық мүдде 

емес, тұтас ұлт мүддесін қорғады. Осы қылығы үшін 1920-22жылдары «ұлтшыл» деп жала жабылып, Мәскеуге 

жер аударылды. Большевиктер өкіметінің бұрынғы алашордашыларға жасаған кешірімнен кейін Әлихан 

Бөкейхан қалған өмірін ғылыми зерттеушілікке арнады. Бүкіл мағыналы өмірін халқының азаттық алып, еркін 

ел болуына арнаған аяулы азаматтың соңғы демі біткенше сол мақсат жолында жасаған қызметі сан қилы. 

Кеңес билігі тұсында да елі үшін белсенді қызметтен бас тартқан жоқ.Кеңестік үлгідегі Казақ автономиясы 

құрылған кезде, Әлихан Бөкейханның тікелей кеңесімен Әлімхан Ермеков Қазақ автономиясының 

территориясы туралы баяндамаға дайындыққа кірісті. (Голощекин Қазақстанда жер мәселесін анықтау 

комиссиясының мүшесі Әлихан Бөкейханға барып жолығуына мынадай баға береді: «Қазақ қайраткерлері, 

министрлер Алматыдан шығып Мәскеуге барады да, пойыздан түсіп Кремльге бармай бірден Әлихан 

Бөкейханға барып, содан кейін ғана Кремльге келеді. Бұл масқара емей не?»)[7]. Қазақ елінің мүддесіне төнген 

қауіпті тура түсінген Әлихан Бөкейхан осы тұста жаңадан отарлау саясатына жол бермеу үшін қазақтарға қажет 

жер нормасын анықтауда белсенділік танытады. Ә. Бөкейхан сыртта жүрсе де қазақ ұлтының дамуы мен 

мүдделі мәселелерін, соның ішінде ел мен жер тағдыры шешілетін саяси шаралардың қарсаңында, мысалы 

солтүстік және оңтүстік облыстардағы шекаралық межені халық санағын жүргізу арқылы белгілеу науқаны 

алдында тиісті мағлұматтарды баспасөз арқылы қалың қауымға жеткізіп отырған.Сөйтіп кеңес өкіметінің өз 

баспасөзін пайдалана отырып «астыртын нұсқау»берген. Түркістан мен Қазақ автономиясының, Қазақ 

автономиясы мен Батыс Сібір өлкесінің шекарасын анықтайтын мемлекеттік комиссия құрылған тұста 

«Еңбекші қазақ» газетінің 1924 жылғы 28 қазандағы санында М.Дулатовтың тапсырмасымен«Қазақ қанша?» 

атты шағын шолуын жариялады [8]. Онда әр сөз бен сөз тіркесіне саяси, тарихи, ұлттық,экономикалық, 

мемлекеттік мағына мен астар берді. Әсіресе, қоныстанушылар қордалана орналасқан, қара топырақты 

солтүстік облыстардың шекарасын анықтауға және оларды қазақ жерінің құрамында қалдыруға жанкешті 

дәлелдер іздестірілді.Ал жер жөнінде, соның ішінде солтүстік облыстардың жер, экономика, 

шаруашылық,этникалық құрамы мен мәдени шоғырлануына баға беруде сол кездегі кеңес өкіметі 

ғалымдарының ішінде Ә. Бөкейханмен теңдесетін маман да, ғалым да, саясаткер де жоқтың қасы болатын. 

Одақтас республикалардың ғалымдары мен саясаткерлері Жер туралы заң мен қаулы-қарар қабылдар алдына 

Әлихан Бөкейханның пікіріне жүгініп барып талқыға ұсынып отырған [9]. Баяндамашы Әлімхан Ермеков Қазақ 

ревкомы мен Ұлттар жөніндегі халық комиссариатының ұсынысына жүгіне отырып: Астрахань, Орал, Торғай, 

Ақмола, Семей, Сырдария, Закаспий,Самарқан, Ферғана облысы мен губернияларын қамтитын жалпы көлемі 3 

467 922шаршы шақырым жерді Қазақ республикасының құрамына беруді ұсынды.Көрсетілген жердің 81%-ын 

жан саны 5,5 миллион болатын қазақтар пайдаланатынын,бұл бүкіл тұрғындардың 54% - екенін атап өтті. 

Сөйтіп, 10 тамыз күні комиссия төрағасы А.З.Каменский барлық ескертулер мен ұсыныстарды қорыта келе: 

«Қазақ республикасын құру- шешілген мәселе, қорытындысы дайындалып, тиісті мекемелер өкімет билігін 

республиканың басқаруына берудің жолдарын қарастырсын»,- деп жариялады. Бұл үлкен жеңіс еді.Алайда бұл 

жеңісті тиянақты ету үшін автономияның территориясы мен тұрғындары туралы ұсыныстарды Лениннің 

алдында қорғап шығуы тиіс болды. Ленин мен Әлімхан Ермековтің көзбе көз тілдесуінің нәтижесінде бүгінгі 

бүткіл казақ өңірі Қазақстанның құрамына мәңгілік қосылды. Автономия мен территория мәселесі 14, 16-17 

тамызда талқыланып, 24 тамызда тағы да Лениннің қатысуымен өткен ең соңғы шешуші мәжілісте түбегейлі 

бекітілді [10]. «Тір болсам хан баласында қазақтың хақысы бар еді, қазаққа қызмет қылмай қоймаймын.»-деген 

өзінің айтқан сөзіне адал болып, туған халқына ақтық демі біткенше қызмет етіп өтті.  

Ұлы қайраткердің соңына ерген інілері, азаттықтың құрбаны болған Жүсіпбек Аймауытұлы оған арнау 

сөзінде: «Қараңғыда қан жылап, қаңғырған күнде басыңды қазақ жолына құрбан қылған ағамыз асқар беліміз! 

Өміріңде жүрген жолың біздей інілеріңізге жағып қойған шамшырақ»-дегенде, асыра айтып қателескен жоқ еді. 

Қошке Кемеңгерұлы өзінің «Қазақ тарихынан» атты тарихи очеркінде былай деп жазды: «Үкіметтің қара қуғын 

жасаған күндерінде, айдауына да, абақтысына да шыдап, ел үшін басын құрбан қылған ат төбеліндей ғана 

азамат тобы болды, бұл топты баулыған – Әлекең»-деп халқына қалтқысыз еткен қызметіне әділ бағасын 

берген.  

Ешкімнің Әлиханға бар ма сөзі, Демейді қандай қазақ оны оң көзі. Семей тұрсын, жеті облыс – бар 

қазақтан, Талассыз жеке-дара тұр ғой өзі, – деп С.Торайғыров айтқандай, Әлихан әрқашан да қазақ жүрегінде 

жеке-дара тұлға болып қала бермек. 

Осындай жүрегі елім-жерім, халқым деп соққан, бүкіл саналы ғұмырын ұлтының бостандығы мен 

дербестігі үшін арнаған асыл азаматтарымыздың ұлтжанды пікірлері,әрекеттері жас ұрпаққа үлгі, өнеге. Ел 

еркіндігі мен ұлт бостандығы үшін құрбан болған ұлт зиялыларының артына қалдырған асыл мұрасы ұрпақтан 

ұрпаққа жалғасары анық.  
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ СТУДЕНТОВ В УСЛОВИЯХ ПОЛИЭТНИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 

 

В условиях современного общества, задача патриотического воспитания молодежи является одной из 

приоритетных. Особое значение в этой связи приобретают поиск и разработка принципиально новых подходов 

к построению системы воспитания в соответствии с тенденциями развития общества. 

В последнее время всё больше распространяется взгляд на патриотизм как на важнейшую ценность, 

интегрирующий не только социальный, но и духовно - нравственный, идеологический, культурно - 

исторический и другие компоненты. К числу определяющих принципов патриотического воспитания относится 

признание высокого социального значения патриотизма, необходимости создания реальных возможностей, 

целенаправленных усилий для его развития у молодежи [1]. 

Вместе с тем патриотическая направленность в системе воспитания слабо выражена, методы, и формы ее 

реализации не всегда эффективны, так как не учитывают социально-психологической характеристики 

современного студента. Как правило, патриотическое воспитание осуществляется вне контекста этнического 

разнообразия современного социума. Патриотическое воспитание без учета этнических ценностей, традиций, 

менталитета субъектов воспитательного пространства, превращается в «матрицу», в схематизированное 

взаимодействие, ориентированное на унификацию проявления патриотических чувств, патриотического 

отношения к Родине [2]. 

Становится очевидным, что в условиях духовно-нравственного возрождения народов Казахстана, 

развития и утверждения национального самосознания, патриотическое воспитание: его цели, содержание, 

методы и формы организации претерпевают определенные изменения согласно задачам современного 

общества. 

Анализ педагогической, исторической, культурологической литературы по патриотическому воспитанию 

студентов позволили выявить следующие противоречие: между возрастающей социальной значимостью 

этнокультурного опыта и практической невостребованностью его воспитательного значения в 

патриотическом воспитании студентов. 

Цель исследования — теоретически обосновать и разработать эффективную модель патриотического 

воспитания студентов на основе этнокультурного опыта в условиях вуза. 

Объект исследования – учебно-воспитательный процесс вуза. 

Предмет исследования — организация патриотического воспитания студенческой молодежи ИнЕУ на 

основе использования этнокультурного опыта. 

Гипотеза исследования: патриотическое воспитание студентов в вузе будет эффективным, если: 

- определить теоретико-методологические основы патриотического воспитания; 

- разработать модель патриотического воспитания студентов на основе этнокультурного опыта в 

условиях вуза. 

Цель, предмет и гипотеза исследования определили необходимость постановки и решения следующих 

задач: 

1. Выявить педагогические условия патриотического воспитания студентов на основе этнокультурного 
опыта. 

2. Выявить критерии и уровни эффективности патриотического воспитания студентов на основе 
этнокультурного опыта в условиях вуза. 

3. Разработать модель организации патриотического воспитания студентов на основе этнокультурного 
опыта в условиях вуза. 

Методологическую основу исследования составили концептуальные взгляды на личность как цель 

педагогического процесса (Я.А. Коменский, В.А. Сухомлинский, К.Д. Ушинский); теория личностно-

ориентированного подхода в обучении и воспитании (Ш.А. Амонашвилли, A.B. Барабанщиков, В.И. Вдовюк). 
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Научная новизна исследования заключается в том, что разработанная в нем совокупность 

теоретических положений и выводов содержит обоснование путей решения актуальной научной проблемы - 

организация эффективного процесса патриотического воспитания студентов вузов на основе этнокультурного 

опыта. 

Теоретическая значимость: В русле гуманистически ориентированного направления педагогики 

обоснован подход к патриотическому воспитанию студентов на основе этнокультурного опыта в условиях 

ВУЗа, при котором особое значение приобретает осуществление патриотического воспитания студентов через 

освоение богатого культурного наследия, заключенного в народных традициях, обычаях, памятниках культуры. 

Практическая значимость исследования определяется тем, что внедрение представленной в 

диссертации модели процесса формирования патриотизма повысит эффективность и качество подготовки 

будущих специалистов.  

Обоснованность и достоверность данных исследования обеспечивались целостным подходом к 

решению проблемы; теоретической обоснованностью исходных положений, используемых для построения 

предлагаемой модели, применение методов исследования; объективным и всесторонним исследованием 

обширной источниковедческой базы; разработкой адекватной предмету исследования методики, опытно- 

экспериментальной работой; практическим подтверждением основных положений исследования и научной 

отработкой полученных в ходе эксперимента данных; оценкой полученных результатов различными методами. 

Патриотизм представляет собой сложное и многогранное явление. Будучи одной из наиболее значимых 

ценностей общества, он интегрирует в своем содержании социальные, политические, духовно-нравственные, 

культурные, исторические и многие другие компоненты. Проявляясь в первую очередь как эмоционально-

возвышенное отношение к Отечеству, как одно из высших чувств человека, патриотизм выступает в качестве 

важной составляющей духовного богатства личности, характеризует высокий уровень ее социализации.  

Мы считаем, что источник самовозрождения патриотической идеологии, ценностей, поведения 

заключается, прежде всего, в общественных и личностных потребностях. Государство нуждается в 

вооруженной защите, наивысших достижениях в науке, экономике, искусстве, во внутреннем источнике 

саморазвития этноса. Для большинства государств неприемлем путь с опорой на эксплуатацию других народов, 

чужих богатств и сугубо меркантильные интересы своих граждан. Следовательно, патриотизм является 

источником жизненных сил нации. 

Сегодня нынешний патриотизм казахстанского общества, казахстанских граждан не может быть 

сформирован как полноценное идейно-нравственное качество без основательного формирования у них 

героизма, готовности к подвигам на благо Отечества. Глубинные истоки героического прошлого всегда связаны 

с Родиной, борьбой за ее процветание и безопасность. 

Наиболее устойчивыми ценностями общества являются любовь к своему Отечеству, взаимная симпатия 

на основе гражданства и единой судьбы. Несмотря на значительные потери, идея патриотизма зарекомендовала 

себя как одна из наиболее устойчивых мировоззренческих позиций казахстанцев. Большая часть студенческой 

молодежи по-прежнему считает себя патриотами. Вместе с тем, под негативным влиянием окружающей 

социальной среды это чувство скрывается молодыми людьми, так как выглядит «несовременным», 

«непрестижным». 

Для более глубокого понимания взаимодействия компонентов данной системы необходимо исследовать 

феномен патриотизма, представляющий собой системно-комплексное качество личности, имеющее сложную 

структуру. Важно представлять себе, какое качество мы воспитываем у учащихся. Оно предопределяет 

структуру системы патриотического воспитания. Патриотизм, по мнению В.И. Лутовинова, проявляется, 

прежде всего, в духовно-нравственной сфере жизни общества. Его роль и значение возрастают, когда 

объективные тенденции развития общества сопровождаются повышением напряжения сил его граждан (война, 

конфликты, обострение кризисных явлений, дестабилизация жизни в стране и т.п.). Такой этап 

общенационального испытания переживает нынешнее казахстанское общество. Возникла обострённая 

необходимость в его возрождении, выздоровлении и нормальном развитии. Именно на этом этапе идея 

патриотизма может и должна быть тем стержнем, вокруг которого формируются чувства, мнения, убеждения, 

позиции, стремления многих людей, их готовность и способность к активным действиям для блага Отечества 

[3, с.34]. 

Целью патриотического воспитания является формирование у молодого поколения высоких социально 

значимых качеств, готовности реализовать их в интересах общества и государства, т.е. патриотических качеств 

личности и патриотического поведения. 

Методологические основы современной теории патриотического воспитания подрастающего поколения 

заложены в идеях и взглядах русских отечественных мыслителей, учёных и исследователей советского и 

современного периода развития казахстанского общества в области философии, истории, социологии, 

политологии, педагогики: 

- это воззрения об Отечестве, патриотизме и других тесно связанных с ним духовно-нравственных и 

социально значимых ценностях; 

- о проявлении данных ценностей в деятельности молодёжи как специфической социальной группы;  

- классические и новейшие положения и выводы социальной философии, социологии, педагогики и 

культурологии о взаимосвязи личности, социальной группы и общества, о неразрывном характере этой 

взаимосвязи по отношению к Отечеству;  
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- о детерминированности формирования подрастающего поколения важнейшими позитивными идеями, 

ценностями; 

- о необходимости создания оптимальных условий для развития у молодёжи совокупности 

основополагающих взглядов, ориентации, установок, качеств, проявление которых в процессе социально 

значимой деятельности способствует укреплению общества, возрождению Отечества, позволяет 

подрастающему поколению быть готовым к обороне и защите своей Родины. 

Система патриотического воспитания студенческой молодежи предусматривает формирование и 

развитие социально-значимых ценностей, гражданственности и патриотизма в процессе воспитания и обучения 

в образовательных учреждениях всех типов и видов; массовую патриотическую работу, организуемую и 

осуществляемую государственными структурами, общественными движениями и организациями; деятельность 

средств массовой информации, научных и других организаций, направленную на рассмотрение и освещение 

проблем патриотического воспитания, на формирование и развитие личности гражданина и защитника 

Отечества [5]. 

Специфика цели, задач и содержания патриотического воспитания закономерно определяет и специфику 

организации этого процесса - форм, методов и средств работы, характерных именно для этого направления 

воспитания. Специфика патриотического воспитания не означает обособленности данного процесса. Знание её 

позволяет более чётко планировать и осуществлять патриотическое воспитание во взаимосвязи с другими 

направлениями в системе воспитания студентов. 

Все это, однако, не снимает остроты проблемы патриотического воспитания в современных условиях. 

Она приобретает новые характеристики и соответственно необходимы новые подходы к ее решению. Это 

обуславливает необходимость дальнейшего исследования актуальных задач патриотического воспитания. 

Внутренней основой перестройки патриотического воспитания выступает новое патриотическое мышление. В 

этих условиях патриотическое воспитание должно быть направлено на формирование убеждённых, преданных 

защитников Родины. 

Особенность патриотического воспитания в современных условиях заключается в необходимости 

воспитывать подростка как носителя гуманистических принципов, как активного гражданина, глубоко 

осознавшего, с одной стороны, свой долг по защите Отчества, а с другой - своей деятельностью максимально 

способствующего исключению угрозы войны. Подлинным содержанием необходимо наполнить идею о том, 

что отношение людей к войне выражается через такие категории морали, как добро и зло, справедливость и 

несправедливость, долг, честь, совесть. Именно поэтому в основу воспитания личности гражданина-патриота 

должно стать воспитание нравственное, так как только личность, взращенная на общечеловеческих и 

национальных духовных ценностях, способна найти верные нравственные ориентиры при самых сложных 

обстоятельствах. 

Особое значение в этой связи приобретают поиск и разработка принципиально новых подходов к 

созданию качественно иных основ воспитания молодого поколения, где необходим учет систем ценностей и 

интересов молодежи, построение системы воспитания в соответствии с тенденциями развития общества. В 

условиях духовно-нравственного возрождения народов Казахстана, развития и утверждения их национального 

самосознания, становления национальной системы образования народная педагогика стремительно вошла в 

теорию и практику современной педагогической науки. Исследования по народной педагогике подтверждают, 

что их актуальность и значимость для полиэтнического и многоязычного государства велика. 

Сегодня казахстанское общество ждет и ищет новые личностные образы, новых героев, которые помогли 

бы другим раскрыть смысл жизни в современной кризисной ситуации. Патриотическое воспитание в 

современных условиях должно выступать как героико-патриотическое. Этого требует  усложнение задач 

воспитания человека в обществе. 

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о неминуемой целостности героического и патриотического в 

патриотическом воспитании подрастающего поколения. Таким образом, понимание героизма как 

высвобождения в экстремальных условиях (и в кризисные периоды жизни) внутренних, скрытых до времени 

творческих сил человека, позволяет глубже понять процессы, происходящие в недрах общества, в их связи с 

индивидуальным существованием человека. 

Таким образом исследования состояния проблемы патриотического воспитания с использованием 

элементов этнокультуры показали, что: 

- патриотическое воспитание — это часть целостного педагогического процесса, объединяющая 

содержание, виды средств, формы и методы воспитания, направленные на формирование патриотического 

сознания и поведения; 

- патриотическое воспитание направлено на формирование и развитие личности, обладающей 

качествами гражданина и патриота и способной успешно выполнять гражданские обязанности в мирное и 

военное время; 

-осуществление патриотического воспитания базируется на социально- значимой, признанной 

большинством граждан и государством идеологической основе; 

-патриотизм - это системно-комплексное качество личности, которое формируется под влиянием 

общечеловеческих и национальных ценностей. Эти ценности являются основой патриотического воспитания, 

их интерпретация обеспечивает формирование патриотических качеств личности; 
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-патриотическое воспитание наиболее эффективно может осуществляться в рамках специальных систем 

и технологий с применением адекватных задачам патриотического воспитания форм, методов и средств. 
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Берікбай А., ҚҚЭУ, Қарағанды қаласы 

 

ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ЭКСТРЕМИЗМ МЕН ТЕРРОРИЗМНІҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 

ҚР Президенті «2050 Стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты жолдауында: «біз 

қазақ халқына, біздің мәдениетіміз бен тілімізге қатысты тарихи әділдікті қалпына келтірдік. Этникалық, 

мәдени және діни әралуандыққа қарамастан, елімізде бейбітшілік пен саяси тұрақтылықты сақтадық» - деп 

ерекше атап өтеді. 

Қазақстан 140 этнос пен 17 конфессияның өкілдері үшін туған шаңырағына айналды. Азаматтық татулық 

пен ұлтаралық келісім – біздің басты құндылығымыз. Көпұлтты еліміздегі татулық пен келісім, мәдениеттер 

мен діндердің үндесуі әлемдік эталон ретінде танылған. Қазақстан халқы Ассамблеясы мәдениеттер үндесуінің 

бірегей еуразиялық үлгісі болды. Қазақстан жаһандық конфессияаралық үнқатысу орталығына айналды.  

Бүгінде біздің халқымыз үшін дәстүрлі емес діни және жалған діни ағымдар мәселесі өткір тұр. 

Жастарымыздың бір бөлігі өмірге осы жат жалған діни көзқарасты көзсіз қабылдайды, өйткені, біздің қоғамның 

бір бөлігінде шеттен келген жалған діни әсерлерге иммунитеті әлсіз. 

Мемлекет пен азаматтар радикализмнің, экстремизмнің және терроризмнің барлық түрлері мен бой 

көрсетулеріне қарсы біртұтас шеп құруға тиіс. Діни экстремизм қаупі ерекше алаңдаушылық тудырып отыр. 

Дінбасылар да ортақ алаңдаушылық білдіруде. Біз Жаратушыға деген кіршіксіз сенімнің агрессиялы және 

қырып-жойғыш  фанатизммен алмасуына жол бермеуіміз керек.  

Соқыр фанатизм біздің бейбітсүйгіш халқымыздың психологиясы мен діліне мүлдем жат. Ол 

Қазақстанның мұсылмандары ұстанатын ханафи маөзһабына қарама-қайшы.  

Қазақстандағы экстремизм мен терроризмде идеялық емес, қылмыстық негіз бар. Жалған діни 

көпірмеліктің артында қоғамның негізін күл-талқан еткісі келетін қылмыстық іс-әрекет жасырынып жатыр[1]. 

Қазіргі танда өзекті проблемалардың бірі діни экстремизм бүкіл әлемді аландатып отырған мәселе. 

Соңғы 10 жылда дінге байланысты әңгеме бастасақ, адамдар экстремизм, терроризм жайлы тілге тиек ететін 

болды.Экстремизм жеке тұлғалардың, заңды тұлғаларының бірлестігінің белгіленген тәртіппен экстремистік 

деп танылған ұйымдардың атынан іс-әрекеттер ұйымдастырылуы және жасауы, жалпы алғанда экстремистік 

топтардың мақсаттары, діни өшпенділікті немесе алауыздықты, соның ішінде зорлық-зомбылыққа шақырумен 

байланысты. Алауыздқты қоздыруды, сондай-ақ азаматтардың қауіпсіздігіне, өміріне, денсаулығына, 

имандылығына немесе құқықтары мен бостандықтарына қатер төндіретін кез-келген діни практиканы 

қолдануды көздейтін іс-әрекеттер ұйымдастырылуы және жолы. Жалпы эктремизм деген терминге қазіргі әлем 

ғалымдары мен сарапшылары түрлі мағыналар берген. Бірақ ортақ бір шешімге келмеген. Бір анығы қоғамға, 

мемлекетке жалпы әлемге қауіп төндіретін құбылыс. Ал соның ішіндегі діни экстремизм дегеніміз – дінді 

бұрмалап, жат идеяны белсенді насихаттау. Мемлекеттік жүйеге қарсы әрекет ету. Діни эктремизм фанатизмнің 

шектен шыққан түрі. Кез келген эктремизмнің мәні – олардың пікірінше қосылмағандарға зорлық-зомбылық 

көрсету. Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың салиқалы саясатының арқасында Қазақстан 

дәстүрлі әлемдік діндер лидерлерінің диалогтық алаңына айналды.Қазіргі конфессияаралық және ұлтаралық 

келісімнің қазақстандық моделі бүкіл әлемде жоғары бағаға ие болып отыр.Обылыстық Конфессияаралық және 

ұлтаралық келісім жүйесін құрайтын бірлестіктердің,олардың ұстанушыларының көптігі жан-жақтағы талдау 

мен одан әрі зеріттеуді талап етеді.Уақыт өткен сайын дін және діни негізде пайда болған мәселелер қоғам 

назарын өзіне аударуда.Біздің көп конфессиялы аймағымызда да діни сауаттылықты көтеру және діни 

экстремизм профилактикасы бойынша жұмыс белсенді түрде  жүргізіліп отыр.Кез келген дәстүрлі діннің 

мақсаты сыйластық, бірлік, ынтымақты уағыздау. Қоғамның дамуы, патриотизмнің қалыптасу, ұлтаралық және 

конфессиялық келісімнің нығайуы, лаңкестікке жол бермеу, халықтық істеріне жастардың діни ахуалын 

түсінуіне және діни білім сауаттылығына байланысты. Бұл бағытта облыс, аудан бойынша көптеген іс шаралар 

жүргізілуде.Бүгінде діни экстремизм мен терроризм әлемдік қоғамдастықты қатты алаңдатып отырған мәселеге 

айналды.Әрине заманауи әлемнің қатеріне айналып отырған осынау зұлматтан біздің еліміз де сырт қала 

алмасы анық.Ол бүкіл қоғамның тізе қосып,күш біріктіруін қажет етеді.Дінге қатысты тура немесе жанама 

үдерістердің барлығы қоғамдық өмірдің маңызды бөлігің қамтитындықтан,дін төңірегіндегі туындайтын 

проблемаларды шешуге билік оргындарымен қатар,жастар және азаматтық қоғам институттарының қатысуы 
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ерекше маңызға ие.Өйткені,діни сипаттағы проблемалар ретінде қоғамдық және ұлттық қауіпсіздік 

мәселелерімен тікелей байланыста көрініс табады.Діни құндылықтардың адам өміріндегі алатын орны,діни 

этиканың қолданылуы, діни мәдениетті арттыру – діни сауаттылыққа апарар жол.Қазір мемлекет пен дін 

өкілдері діннің қоғамдағы орны қандай болу керектігін, діннің ұлттық мәдениетке, ұлттық ес санасына қандай 

ықпалын тигізетінін түсініп, жастар арасында белсенді қолға алды. Діни экстремизмге қарсылық көрсету елдің 

ұлттың қауіпсіздігін қамтамасыз етудегі артықшылығы бар бағыттардың бірі болып табылады. Қазақстанда 

діни экстремизм жан-жақты сыналады. Және осы құбылыспен күрес бойынша әлемдік қоғамдастықтың 

бірлескен күшін жұмсауға қатысады. Қазіргі кезде әлеуметтік патология құбылысы ретінде діни экстремизм 

әлеуметтік ғылымдарының әр түрлі салаларының назарын аудартуда. Оны саясаттанушылар, 

әлеуметтанушылар, конфликтология бойынша мамандар, әлеуметтік және мінез-құлық психологтары, 

теологтар, криминологтар, философтар, заңгерлер және басқа мамандық иелері зерттеуге талпынуда. Бұл 

зерттеушілер өз пәндерінің аспектілері бойынша зерделеу, зерттеу жұмыстарын жүргізіп жатса да, әлі де 

барлығының бірлескен ұжымдық кешенді зерттеу еңбектері жеткіліксіз. Себебі діни экстремизм өте күрделі 

әлеуметтік-құқықтық, саяси және этно-психологиялық мәселе бола отырып, көпқырлы көрініс ретінде белгілі, 

яғни артықшылық, діни алауыздық, жеккөрушілік, дінді саясаттандыру және сол сияқты ең шеткі қисынсыз 

көзқарастары мен әрекеттері арқылы пайда болатын қоғамға қауіпті құбылыс болып отыр. 

Қазіргі танда ислам дінін насихаттау,біздің елімізде жүйелі түрде жүргізілуде. Ислам – ең алдымен 

бейбітшілік діні, өмір сүруге және барынша дамуға шақыратын жол. Ислам дегеніміз-ғылым, қайырымдылық, 

иман, шапағат, мәдениет, өркениет. Ислам діні әлемге таралғалы көптеген халықтар санасына бүкіл адамзатқа 

ортақ биік моральдық құндылықтарды, рухани пәктікті, имандылықты, тектілікті сіңірді. Сондықтан ғасырлар 

қойнауында Ислам дінінің басынан қаншама нәубет,небір зұлмат замандар өтсе де,әлі күнге дейін ол өзінің 

пәктігі мен өзіне тән ерекшелігін жоғалтқан жоқ. Қайта уақыт өткен сайын жаңарғандай адамзаттың көңіліне 

көктем сыйлауда. Исламның басты құндылығы мен ұстанымы – бұл дүние жақсылығына жетуге ұмтылған 

адамзат баласы ілім-білімге ден қойып, қандайдабір ісін Аллаға тәуекел етіп тапсырады [2]. 

90-жылдары Кеңес одағы құлағаннан кейн Қазақстан қоғамның идеологиясында ваккум пайда болды. 

Халық дүбара күйге тап болды. Республика экономикасының әлсіреуі, жұмыссыздық, ертеңгі күнге, болашаққа 

деген сенімсіздік елдің басты ауыруына айналды. Осы кезеңді пайдаланып сырттан ел қоғамына теріс пиғылды 

ағымдардың өкілдері қуана келіп өз-уағыз-насихаттарын, ешқандай кедергісіз жүргізді. Сырттан жат пиғылды 

ағымдар, негізінен, діни ілімдерін таратуға, кез-келген ұлтты өзінің табиғи болмысынан айырып, рухани 

ассимилияцияға ұшыратуға бағытталған. Әрине елге келген ағымдардың мақсаттары болды. Жат пиғылды 

ағымдар экстремистік әрекетін 2011 жылы Ақтөбе қаласында іске асырды. Осы оқиғадан бастап мемлекет 

елдегі саладағы жағдайды мықтап бақылауға алды. Сонымен қатар, 2011 жылы қазан айында Діни қызметпен 

діни бірлестіктер туралы заң қабылданды. Еліміз тәуелсіздік алғаннан кейін демократия, зайырлы қоғам 

құрамыз деп халықты идеология тұрғысынан тым еркін жіберіп алдық. Кезінде танымал Еуразия тарихшысы 

Л.Н.Гумилеев бір халықты идеологиялық тұрғыда жаулап алу, қару қолданып, күш жұмсаудан арзан әрі 

анағұрлым тиімді - деп, ал орыстың белгілі философы Н.Бордяковтың айтуы бойынша: «Қоғамда идеология 

құлатылған кезде, утопия шабуыл жасайды» деп айтқан. Халыққа тілдердің дәстүрлі ұстанымдарын көрсете 

отырып, діни радикалды топтардың идеясындағы қателіктерді және діннің шынайы құндылықтарына сәйкес 

келмейтіндігін анықтауымыз қажет. Қазақстан терроризмге қарсы күрес саласындағы қабылданып жатқан 

шараларға қарамастан, жылдан жылға экстремистік және террористік қызмет барған сайын ұйымшыл бола 

түсуде. Атап айтқанда діни реториканы жамылып жүрген халықаралық экстремистік және террористік ұйымдар 

Қазақстандық қоғамда радикалдық көзқараспен нанымды қалыптастыруға тырысуда. Үлгі ұйымдардың 

жекелеген адамдардың санасына мақсатты ықпал жасауы оларды отансүйгіштік сезімі мен ұлттық өзіндік сана 

сезімін мәдени-имандылық, отбасылық құндылықтарын жоғалтуына әкеп соғады. Халықаралық экстремистік 

және террористік ұйымдар конституциялық құрылымының негіздерін құлату үшін радикалды идеяларды себе 

отырып, қоғамға қарсы көңіл-күйді ушықтырып, араңдатады, Қазақстан аумағында террористік актілер жасау 

жөнінде жоспарлар мен ниеттер ойластырады. Соңғы 5 жыл ішінде Қазақстан аумағында халықаралық 

экстремистік немесе террористік ұйымдардың қызметіне қатысы бар 70 елдікті ұстау жөніндегі мәлімет 

осындай көріністердің дәлелі болды. Аталған құрылымдардың бүлдіру әрекет нәтижесінде Қазақстан іс жүзінде 

өз аумағында терроризм актілерінің жасалуына душар болып отыр. Елдің батысы мен оңтүстігіндегі қайғылы 

оқиғалар проблеманың өткірлігін көрсетті.  

Қазақстан Республикасының «Экстремизмге қарсы іс-қимыл туралы» заңына сәйкес діни саладағы 

экстремизмге тойтарыс беріп, ымырасыз күресу әрбір Қазақстан азаматының міндеті. Атап айтсақ, Заңға 

сәйкес, діни экстремизммен қарсы күресу мемлекеттік органдардың қызметіне жатады. Яғни, адам құқықтары 

мен азаматтардың бостандықтарын, Ата Заң негіздерін қорғауға бағытталған шараларды жүзеге асыру 

көпконфессиялы еліміздің тұтастығы мен ұлттық қауіпсіздігін экстремизм қатерінен қорғап, экстремизмнің 

алдын алу, анықтау, жолын кесу және оның салдарын жою, сондай-ақ экстремизмнің жүзеге асуына жол 

ашатын себептер мен алғышарттарды анықтап, жойып отыру мемлекеттік органдардың басты міндеті. Бір 

сөзбен айтқанда, заңнамалық деңгейде экстремизмнің тамырын терең жаюға мүмкіндік бермейтін алғашқы 

кезеңінен бастап оны залалсыздандырып отыруға басымдық беріледі [3]. 

Бұл өз кезегінде халықаралық қауымдастық, соның ішінде Қазақстанның ұлттық қауыпсіздігі үшін 

экстремистік және террористік қатердің жалпы ықтималдылығын елеулі түрде арттырды, діни экстремизммен 

терроризмге қарсы тұру бойынша арнауы мемлекеттік және құқық қорғау органдары жұмысының нәтижелері 
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біздің елімізде діни радикалдық идеологияның таралуына ықпал ететін мынадай сыртқы және ішкі факторды 

анықтауға мүмкіндік береді. Сыртқы факторларға Қазақстан шекараларының қарулы қақтығыстар ошақтарына, 

соның ішінде радикалды діни топтардың қатысуымен өтетін қарулы қақтығыстар ошақтарына жақындығы, 

осыған байланысты еліміздің көші-қон тұрғысының осалдығы, Интернет кеңістікте діни экстремизммен 

терроризм идеяларының шетелден насихатталуы, террористік идеялардың жолын ұстанушы жекелеген 

азамттардың шетел мемлекеттерінің аумағында орналасқан жауынгерлерді дайындайтын лагерлерде болуы 

жатады. Шетелдік діни оқу орындарында оқып жатқан азаматтардың экстремистік және террористік 

идеологиялардың ықпалына түсу фактілері байқалды. Жаңа жақтаушыларды радикалдық діни құрылымдарға 

тартуға ықпал ететін ішкі факторларға әлеуметтік-экономикалық проблемалар, тұрғындардың діни 

сауаттылығының  төмен деңгейі, өскелең ұрпақтың моральдық-имандылық және патриоттық тәрбиесінің 

кемшілігі жатады. Қазақстанның жауапты органдарының, ұлттық қауіпсіздік органдарының мәліметтеріне 

қарағанда, діни саяси экстремизм және фанатизм Қазақстанда да бар. Бұл жағдай Қазақстан Республикасының 

елбасы Н.Ә.Назарбаев бас болып басқа да мемлекет адамдардың әрекет етуіне түрткі болып, шара қолдануға 

мәжбүр етті. Жалпы жамағатты жиі толғандыратын жайттар-отбасылық мәселелер, діни сауаттылықты аттыру, 

елдік мұраттар. Әсіресе, дінге ден қойған жастарымызды дәстүрімізге жат ағымдар ықпалынан арашалап қалуға 

көп алаңдаушылық бар.Осындай көкейдегі өткір мәселелермен келген кісілермен жеке сұхбаттар өрбиді. Бір 

қуанарлығы мешітке басына қандай да бір іс түскенде ғана емес,кісілік келбетті қалай сақтауға болады 

дегендей сұраныспен келетіндердің қарасы көп[2]. Экстремизмге қарсы күрестің бірден-бір жолы – олар туралы 

өз уақытында шынайы мәлімет беру. Бұл жерде әрине күнделікті ақпарат құралдарының беретін мәліметі де 

жеткілікті емес. Секталардың экстремистік топтардың қаупі туралы жастарды көбірек хабардар етіп отыру 

қажет. Ол үшін барлық мектептерде Дінтану сабағымен қоса мамандар қауіпсіздігі сабақтарын өткізіп, онда 

экстремистік топтарды, тоталитарлық секталарды қалай білуге болатынын түсіндіріп, олардан қалай сақтану 

жолын көрсетіп отырулары керек. Біз дінді әлеуметтік шындықтан біліп алу әрекетінің тек қана жағдайдың 

нашарлауына әкеліп соқтырғанының куәгері болдық. Дін атын жамылып арам пиғылдарын іске асырмақ болып 

жатқан экстремистер мен лаңкестерге қарсы тұру баршамыздың ортақ міндетіміз, әрі мүддеміз. Бұл міндетті 

іске асыруда дін көшбасшылары мен мемлекеттік органдар, мемлекеттік емес ұйымдардың мүшелері, жалпы 

ұлт болып, халық болып бір шепте тұрып, бірге күрес жүгізуіміз ләзім. Егер біз лаңкестердің лас әректтерінен 

тазарған әлемді көргіміз келетін болса, біздің күш-жігерімізді дәл осында шоғырландыруымыз тиіс. 
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА КОНФЕССИОНАЛДЫҚ ҚАТЫНАСТАРДЫҢ ДАМУЫ ЖӘНЕ 

ОЛАРДЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 

Қазақстан Республикасында дінаралық және этносаралық келісімдер, мемлекеттік тұтастық және 

демократиялық жаңару жолында оның алға басуының қажетті шарттарының бірі болып табылады. Президент 

Нұрсұлтан Назарбаев көрсеткендей, "ұлтаралық және діниаралық келісімдердегі біздің үлгі – бұл Қазақстанның 

әртүрлі конфессиялардың жалпыәлемдік үдірісте өзара әрекеттесуінң нақты салымы" [1]. Бейбіт өмір сүру 

өкілдерінің әртүрлі ұлтаралық және діни топтары көбіне мемлекеттік саясатқа байланысты және осыған орай 

осындай тәжірибеге Қазақстан Республикасында назар аударуға лайықты. ҚР Конституциясының 1 бабының 1 

тармағында жарияланған: "Қазақстан Республикасы өзiн демократиялық, зайырлы, құқықтық және әлеуметтiк 

мемлекет ретiнде орнықтырады, оның еңқымбат қазынасы адамжәне адамның өмiрi, құқықтары мен 

бостандықтары" [2]. Осылайша, Қазақстан Республикасында діни институттар (оның барлық 

көрінуінде)мемлекеттен бөлек екені конституциялық бекітілген және бұл ешқандай конфессия қандай да бір 

мемлекеттік қызметтерді орындамайды, мемлекет қолдайтын бір немесе бірнеше діндер болмайды, және 

ешқандай дін мемлекет құрайтын фактордың сипатын қолданбайды дегенді білдіреді. ҚР Конституциясының 

22 бабының 1 тармағына сәйкес: "Әркімнің арождан бостандығына құқығы бар" [2]. Осыдан шығатыны, 

арождан бостандығы адамның абсолютті құқығы болып табылады және қандай да бір жағдайларда шектеулерге 

жатпайды. Адам құқығы және дінге сенуінің заманауи түсініктері БҰҰ, ЕҚКҰ және басқада ұйымдармен 

ескерілген көпшілік мойындаған халықаралық келісімдермен анықталады. Ең маңызды құжаттардың бірі 

болып, 1948 ж. 10 желтоқсанында БҰҰ Бас Ассамблеясымен қабылданған, 

"Жалпыға бірдей адам құқығы декларациясы " табылады [3]. Декларацияның 2 бабына сәйкес әрбір адам 

нәсілі, терісінің түсі, жынысы, тілі, діні, саяси немесе өзге сенімдері, ұлттық немесе әлеуметтік шығу тегі, 

мүліктік, тайпалық немесе өзге жағдай қатынасында болмасын, ешқандай бөліпжарусыз, Декларациямен 

бекітілген барлық құқықтар мен барлық бостандықтарға ие болуы тиіс. Осыған байланысты, қандай да бір дінге 

тәуелді болу кемсітушілік және менсінбей қарау немесе адам және азаматтың қандай да бір құқықтарын шектеу 
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үшін себеп болмайды. Сонымен бірге, Декларацияның 18 бабы арождан бостандығы мен дін құқығына толық 

анықтама береді. Осы баптың талдауы көрсеткендей, дін мен арождан бостандығы құқығын жүзеге асыру өз 

дінін немесе сенімін ауыстыру бостандығы құқығын немесе өз дінін немесе сенімін жеке дара қуаттандыруды, 

сонымен бірге көпшілік және жеке ретте басқаларға хабарлап оқуды, діни және салттық жораларды орындау 

мен құдайға құлшылық етуді қамтиды [3]. ҚР Конституциясы дін мен пікір бостандығының Конституциялық 

кепілдігіне ие жеке ережелерді қамтымайды. Осыған сәйкес, бұл кепілдіктер ҚР Конституциясының 22 

бабындағы Конституциялық қағидаларымен қамтылады. Кубеев Е.К. осы мәселелердің мән мәтінінде 

Қазақстанның заманауи даму кезеңдерін қарастыра отырып, ол қоғамның рухани өмірінде күрделі үдерістермен 

ілесіп жүретін дәстүрлі,100 сонымен бірге дәстүрлі емес, дін тұтынушыларда діни бірлестіктердің жоғарылауы 

екенін атап айтқан. Осыған байланысты мемлекет ең алдымен діни заңнамаларды орындауды қамтамасыз ету 

керек. Сонымен бірге діни бағыттарды жетілдіру беталысын оқу және діни ортада жағымсыз істерді 

бейтараптандыру бойынша жанжақты жұмыс талап етіледі [4]. Қазақстан халқының көп этникалық және көп 

конфессионалдық құрамының бейбіт өмір сүруінің көпғасырлық тәжірибесіне сүйенетін, қазақтардың ашық 

менталитетінің тарихи келісіміне негізделген, дінге беріктіліктің басқаша көзқарас пен төзімділігінде 

көрсетілген; сонымен қатар экономикалық тұрақтылыққа негізделген және азаматтар мен қоғамның тұтас 

дәулеттілігіне өсу төзімділігінде кеңінен көрсетілген; мемлекет саясатында ойластырылған, жоғарыда 

келтірілгендерді есепке алатын және мемлекеттің зайырлы сипаты мен мемлекет алдындағы барлық діндердің 

теңдігін заңдармен бекіткен, бірақ Қазақстан аумағындағы конфессиялардың әрекетін әртүрлі тарихи салмағы 

мен тәжірибесін есепке алатын, Қазақстанда мемлекеттік конфессионалдық 

қатынастардың меншікті бірегей үлгісі жасалады. Осыған байланысты, Конституцияда бекітілген, 

Қазақстан Республикасында (Қазақстан азаматы, Қазақстан аумағында заңды түрде жүрген, қашқын немесе 

азаматтығы жоқ шетел адамы) әркім ар-ождан бостандығына құқығы бар, яғни Қазақстан Республикасының 

жүріп тұрған құқықтарының бөлігі болып табылатын халықаралық құқықтың ережесін есепке алумен, әркім өз 

қалауы бойынша дінде немесе сенімде болуға немесе қабылдауға, өз діні мен сенімін жеке дара қуаттандыру 

бостандығына, сонымен бірге көпшілік және жеке ретте басқаларға хабарлап ғибадатқа баруға, діни және 

салттық жораларды орындау мен оқуға құқығы бар және бұл құқық қандай да бір жағдайларда шектеуге 

келмейді. Қазақстан Республикасында діни қатынастарды құқықтық реттеу саласында орын алған жағдайды, 

сонымен қатар жоғарыда көрсетілген авторлардың ғылыми еңбектерін сараптап, осы мақалада бізбен Қазақстан 

Республикасында діни бірлестіктердің әрекеттерін құқықтық реттеу ерекшеліктерін ғылыми талдау 

ұйғарылады, сонымен бірге қарастырылған салада Қазақстан Республикасының 20 жыл тәуелсіздігі ішіндегі 

бірнеше қорытындылары жинақталады. Осы зерттеудің әдістемелік негізін: әлеуметтікқұқықтық 

құбылыстардың диалектикалық әдісін тану, сонымен қатар жүйелікқұрылымдық, салыстырмалықұқықтық, 

қисынтеориялық және жеке ғылыми әдістерді оқу құрайды. Зерттеу нәтижелерінің дәлдігіне жету үшін берілген 

әдістер кешенді қолданылды. 

Тәуелсіздікті алған бірінші жылдары Қазақстандық заң шығарушы, Қазақстан Республикасының Заңын 

әзірлеу мен қабылдауда 1992 жылдың 15 қаңтарында № 1128XII "Дінге сену мен діни бірлестіктердің 

бостандығы туралы" (ҚР Заңына сәйкес 2011 жылдың 11 қазанында № 483IV күшін жойды) діни 

бірлестіктердің әрекеттерін және қалыптасу ретін өте либералдық реттеді [5]. 

Осындай ең берекелі жерде және үкіметтің бейтарап қатынасының нәтижесінде Қазақстан 

Республикасының тәуелсіздігінің құрылуының алғашқы жылдары осы мәселеге және халықтың діни 

сауаттылығының жеткіліксіздігінен Қазақстанның көптеген азаматтары, әсіресе жас буын өкілдері, бүлдіргіш 

діни күштердің ықпалына түсті. Қазақстанда бұрын ешкімге белгілі болмаған, әртүрлі сипаттағы ұйымдар елге 

көптеп келді. Жаңа қолдаушыларды өз қатарларына еліктіру күрестері шақырылған, конфессияаралық 

шиеленісулердің көбейгені байқалады. Оның күшейуіне республикада шетелдік таратушылардың белсенді 

әрекеттері ықпал етуде, миссионерлік әрекеттердің үлкен тәжірибесімен және қомақты қаржылық 

құралдарының болуымен, Қазақстан үшін дәстүрлі діндерді діншілдерге ықпал ету күресін талай ығыстырған. 

Алайда конфессияаралық қайшылық әзірше, қағида бойынша, қоғамға қарсы әрекеттерге әкелмейді, негізінен 

өзінің бәсекелестерінің сынауында дұға жасау жиналыстарында "жалған пайғамбар " көрсетілген, көпшіліктің 

пікірінде діни адамдар,оның өзіндік қарқыны жеткілікті қорқынышты белгі болып табылады. Өз бетімен 

идеологиялық емес дін қауіпсіздікке төнген қатерге әкелмейді. ҚР Ұлттық қауіпсіздігінің Комитетінің бұрынғы 

өкілі Нұртай Абыкаев мәлімдегендей, республикада "республиканы дінимистикалық оқуларды тарату 

мақсатында аралайтын және діни этникалық негіздегі шиеленістер үшін алдынала жағдай жасайтын шетелдік 

діни ұйымдардың саны артты"[6]. Атап айтсақ, Қазақстанда кейінгі он жыл ішінде сандық және сапалық діни 

институттардың айтарлықтай саны артты. 2005 жылы 3259 діни бірлестіктер болды, 2004 жылдың 1 

қаңтарымен салыстырғанда, 102ге көп. Ал 1990 жылы 670 қана діни бірлестіктер болды [7]. 2011 жылы 4551 

діни бірлестіктер болды [8]. Қазіргі күнде діни бірлестіктердің саны, жаңа заңның талаптарына сәйкес 

құқықтық 101 рәсімдерді алған, 3088 діни бірлестіктер 17 конфессияны құрайды. Олардың саны 1463 

бірлестікке қысқарды, немесе 32% ке дейін [8]. 

Діни бірлестіктердің жалпы саны бойынша көрсетілген: ислам – 2756, Орыс православие шіркеуі – 303, 

Римдіккатолик шіркеуі – 84, протестанттық және жаңа діни қозғалыстар – 1301. Діни бірлестіктерге 3377 діни 

ғимараттар жатады, соның ішінде 2416 мұсылмандық мешіттер, 269 – православие шіркеуі, 88 – католик 

костелы, 5 – синагоги, сонымен қатар көптеген протестанттық және басқа да шіркеулер [9]. Ислам тәуелсіз 

Қазақстанда ықпалды қоғамдық күш болды. Мұсылмандық қоғам саны екпінді дамуда. Егер 1991 ж. олар 68 
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ғана болса, 2000 ж. басында олардың саны 1652 жетті, ал 2011 ж. 2756 саналды. Барлық елдерде жаңа мешіттер 

тұрғызылуда. Сонымен, мысалы, 2011 ж. 2416 мұсылмандық діни ғимараттар болды [9]. Тұтас алғанда, 1991ден 

2013 жж. аралығында, 

Қазақстан аумағында тіркелген, исламдық бірлестіктердің санының едәуір артқаны көрсетіледі 

Православиелік шіркеудің біздің елімізде тұрақты қалыптасуы Қазақстанның тәуелсіздігін алғаннан кейін 

басталды. Біздің қоғамымыздағы православтардың орны туралы Президент Нұрсұлтан Назарбаев былайша өз 

пікірін айтқан: "…православиелік және ислам – Қазақстанның рухани байлығын негіздейтін екі бағыт" [10]. 

Ар намыс бостандығын тану сенім білдірушіге толыққанды рухани өмірге қайта келуге мүмкіндік берді. 

Егер 1956 ж. Қазақстанда бар жоғы Орыс православиелік шіркеуінің 55 приходы қызмет етсе, ал 1999 ж. 

басында республика территориясында 212 келушілер пен 8 монастырь қызмет еткен. Соңғы онжылдықта әрі 

қарайғы даму байқалады. Ресми мәліметтерге сүйенсек, 2011 ж. Қазақстанда 303 православиелік қауымдар 

әрекет етсе, 269 шіркеу мен басқа да культтік ғимараттар, сондай ақ 9 монастырь тіркелген. Негізінен алғанда 

барлық шіркеулер мен дұға жасайтын үйлерде балалармен қатар үлкендерді де оқытатын демалыстық 

мектептер қызмет етіп, православиелік негіздерді оқыту бойынша шіркеуге келушілерге мектептер ашылған 

[9]. 1991 жылдан 2013 жылдар аралығында Қазақстан территориясында елдегі Орыс православиелік шіркеулер 

санының көбейгендігінің динамикасы байқалады. Қазақстан Республикасында қазіргі уақытта 300 мыңға жуық 

католиктер өмір сүреді. Католикалық шіркеулерде құдайға табыну орыс, украин, ағылшын, неміс және польша 

тілдерінде жүргізіледі. Табынушылардың ұлттық құрамы аса кең: құдайға табынуда немістер мен поляктар 

арасынан украиндықтарды, орыстарды, литвалықтарды, кәрістерді және басқа да ұлттардың өкілдерін 

кездестіруге болады. Соңғы 20 жылда 1993 жылдан 2013 жылға дейінгі кезеңде Қазақстан Республикасындағы 

Римдік католикалық шіркеудің діни бірлестіктерінің саны қатты өзгеріске ұшырамаған және керісінше 1993 

жылы 67ден 2013 жылы 84ке дейін жоғарылаған Соңғы жылдардағы тіркелген мұсылмандық, православиелік 

және католикалық діни бірлестіктердің санының өсуі нәтижесінде лютерандық және баптистік діни 

бірлестіктердің санының азайғандығы байқалады Новоапостоль шіркеуі, " Жетінші күннің Адвентистері", 

"Иегова куәлары" секілді қауымдар мен мормондар ("қасиетті соңғы күндегі Иисус Христ шіркеуі") ерекше 

орын алады.Қазіргі уақытта Қазақстан Республикасында 8 жоғары, 6 орта мамандандырылған және 3 жалпы 

білім беретін рухани оқыту мекемелері әрекет етеді, сонымен қатар ірі мешіттер мен шіркеулерде жексенбілік 

мектептерде тұрақты түрде курстар қызмет етеді. 2011 жылдың соңында республикада 20 елден 400 ге жуық 

шет елдік миссионерлер жұмыс істеген [9]. Елдегі діни оқиғалардың өзгеруіне байланысты діни оқиғаларды 

шешуде бағалауда жол берілетін конфессионаларалық келісімдер мен шарттар мемлекетті құру жолында 

Қазақстандағы жетістіктерді қайта қарастырудың қажеттілігі туындады. Мемлекеттікконфессионалдық 

қатынастарды жетілдірудің мақсатында 11 қазан 2011 жылы ҚР "Діни бірлестіктер мен діни қызмет туралы" 

заңы қабылданды [11]. Заң діни бірлестіктер туралы заңдылықты қажетті құқықтық шектеулерді тұрақтандыру, 

діни бірлестіктердің мәртебесі мен қызметін нақты реттеу, сонымен қатар қазіргі кездегі шындық пен 

тенденциялар есебінен конфессионалдық қатынастарды реттеу ортасында мемлекеттік органдардың жүйелі 

жұмыстарының негізін анықтау жолымен жаңартуға бағытталған. Аталған заң барлық конфессиядағы 

сенушілердің қызметінің бостандығына кепіл болып табылады және Қазақстан Республикасының 

демократиялық, зайырлы мемлекет ретінде тұрақтандырылғанына негізделіп, әркімнің ар намыс бостандығына 

құқығын бекітіп, әркімнің діни сенімінен тәуелсіз тепетеңдігін кепілдік береді. Исламның ханафиттық 

бағытының тарихи рөлі мен халықтың рухани өмірі мен мәдениетінің дамуына православиелік христиандықты 

таниды, Қазақстан халқының рухани мұрасымен сәйкес келетін басқа да діндерді сыйлайды, конфессиааралық 

келісімдердің, діни 102 толеранттылықтың маңыздылығын және азаматтардың діни сенімдерін сыйлауға 

негіздейді. Сонымен қатар, өзінің құқықтық мәртебесінде берілген діни сенімдердің ешқандай құқықтық 

артықшылықтарына ие емес. Қазақстандық заңдылыққа сәйкес, мемлекет діннен және діни бірлестіктерден 

бөлектенген. Аталған қағида қолданыстағы ҚР Конституциясында көрсетілмеген, бірақ Конституцияның 1 

бабында мемлекеттің зайырлы сипаты туралы айтылады, бұл кез келген бағыттағы және ағымдағы діни 

бірлестіктердің мемлекеттен конституциялық алшақтығын көрсетеді. Қазақстан Республикасындағы діни 

бірлестіктер мен азаматтар, шет елдіктер мен азаматтығы жоқ тұлғалар дінге қатынасына қарамастан заң 

алдында тең болып саналады. Қазақстанда әр түрлі діни бірлестіктер әрекет етеді. Себебі олар бір құқықтық 

аумақта болғандықтан, мемлекет құқықтық мағынада қандай да бір діни бірлестікке басымдық бере алмайды. 

Осыған байланысты заңға сәйкес ешқандай дін мемлекеттік немесе міндетті түрде қалыптасуы мүмкін емес. 

Бұл тұжырым территориядағы діни бірлестікті алғашқы тіркеу және қайта тіркеу тәртібінің ерекшеліктерімен 

нақтыланады. Сонымен, діни бірлестікті тіркеуге алу Қазақстан Республикасының «Заңды тұлғаларды 

мемлекеттік тіркеу және филиалдар мен өкілдіктерді есепке алу туралы» Заңына сәйкес [12], Қазақстан 

Республикасының «Діни қызмет пен діни бірлестіктер туралы» Заңында көрсетілген ерекшеліктер негізінде, 

сондай ақ басқа да нормативтік құқықтық актілермен жүзеге асырылады. Қазақстан өзін зайырлы мемлекет деп 

жариялай отырып, арождан бостандығына кепілдік беруді жүзеге асыруды шеттетпейді, керісінше зайырлы 

мемлекет қағидасын өмірге кезеңдеп енгізуді, қоғамдағы діни негіздегі шиеленістерді болдырмауды және 

жоюды, сондайақ сенетін және сенбейтіндерге рухани қажеттіліктерді теңдей қанағаттандыру шарттарын қолға 

алып жатыр. Қазақстан Республикасының азаматтарының берілген құқығын жүзеге асыруды конституциондық 

және заңдық реттеуде арождан және діни сенім бостандығы аясында халықаралыққұқықтық нормаларға сәйкес 

келеді.  
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ХАЛЫҚ ДІНДАРЛЫҒЫНЫҢ ҚАЛЫПТАСУЫНДАҒЫ ДІНИ ЛИДЕР ЫҚПАЛЫ 

 

Тарих дамуының қазіргі заманғы кезеңінде діни лидерлердің рөлі аса маңызды. Олардың жеке беделінің 

және жеке күш-жігерінің арқасында қоғамда, халық арасында бейбітшілік пен келісімге қол жеткізіліп келеді, 

өркениеттің қарышты және орнықты дамуы қамтамасыз етілуде.  

Кең ауқымды деңгейде қауіпсіздікті қамтамасыз ету орнықты дамудың іргелі негізі болып табылады, 

оның өзегінде мемлекет пен қоғамның да, әлемдік және дәстүрлі діндер лидерлерінің де өмірлік маңызы бар 

проблемасына айналған биосаланы сақтау, өркениеттің аман қалуы мен ұзақ дамуы жатыр. 

ХХ ғасырдың соңында КСРО-ның бұрынғы елдерінде кеңестік тәртіп құлағаннан кейін дәстүрлі мәдени 

құндылықтардың қайта өркендеуі басталды. Мәдениеттің діни элементтеріне бет бұру бұл үдерістің маңызды 

бөлігі болып табылды. Тәуелсіздік жылдары қоғам өміріндегі діннің орны айтарлықтай өсті. Мұны дінге 

сенушілер мен діни ғимараттардың санының артуынан, Қазақстан үшін жаңа конфессиялардың пайда болуынан 

көруімізге болады. [1] 

Бүгінгі таңда еліміздегі жалпы жағдай тұрғысынан алып қарағанда, халық діндарлығының артуының оң 

және теріс жақтары да бар. Қоғамда моральдық-адамгершілік ахуалдың жалпы артуымен бірге діндарлықтың да 

белең алуы бүлдіргіш күштердің артуына алып келгенін ескерте кеткен жөн.  

Жалпы алғанда, қазіргі таңда Қазақстан Республикасында діни жағдайлардың дамуына бірқатар 

факторлар әсер етіп отыр.  

Біріншіден, дінге сенушілердің саны артуда, рухани діншіл көшбасшылардың қоғамдық рөлі мен ықпалы 

өсуде. Соңғы жылдары Қазақстанда мешіттерге тұрақты түрде баратын тұрғындардың саны айтарлықтай өскен, 

адамдардың Исламның философиялық негіздеріне деген қызығушылықтары да артуда. Алайда көптеген 

имамдардың білімі жеткілікті дәрежеде болмағандықтан, олар дінге сенушілерді рухани ізденісте әрдайым тура 

жолға бағыттай білмейді. Қазақ мәдениеті ғасырлар бойы Құран мен сүннетке имам Ағзам Әбу Ханифа 

мәзһабы мен имам Матуриди сенім мектебінен сусындаған. [2] 

Екіншіден, Қазақстан аумағында біздің республикамызға Исламның дәстүрлі емес бағыттарының енуі 

күшеюде, бұл көп ретте фундаменталистік мәнде. Бұл шетелдік миссионерлердің қызметімен, қазақстандық 

мұсылмандық дін қызметкерлері мен басқа да азаматтарды шетелдік діни оқу орындарындарында оқытумен, ел 

аумағына ислам мемлекеттерінде жарияланған діни әдебиеттерді әкелумен байланысты болды. Исламның 

дәстүрлі емес бағыттарын ұстанушылар өздерін басқа дінге сенушілерге қарама-қарсы қояды, мемлекеттің 

зайырлы негіздерін, қазақстандық қоғамның құндылықтарын теріске шығарады, жеке жағдайларда 

экстремистік ұстанымдарға сүйенеді.  

Үшіншіден, ел аумағында исламдық емес бағыттағы түрлі дәстүрлі емес діни бірлестіктердің (жалған 

христиандық, шығыстық және с.с.) белсенді қызметі байқалады. Бұл ұйымдардың кейбіреулерін шетелдік 



235 

арнайы қызметтер бақылайды, олардың бір бөлігі адамдардың психикалық және физикалық денсаулығына 

қауіп төндіреді.  

Төртіншіден, Қазақстан аумағына елімізде өз ұйымдарын құрушы және оларға ҚР-ның азаматтарын 

тартушы, сонымен қатар ел аумағынан тыс әскери әрекеттерге қатысу мақсатында экстремистік, террористік 

діни ұйымдардың миссионерлері енуде. Бүгінгі таңда ҚР Бас Прокуратурасының мәліметтері бойынша, 100-ден 

астам қазақстандықтар шетелдік террористік ұйымдарда күресуде. Сарапшылардың сөздеріне қарағанда, біздің 

жалдамашылардың бейресми статистикасы адамды қатты толғандырады. Өз кезегінде ел ішінде тек осы 

жылдың басынан бастап отыз шақты адам экстремизм мен терроризм үшін сотталған. Сонымен қатар 

ғаламторда экстремистік сипаттағы материалдарды таратудың 1000-нан астам фактілеріне жол берілген . 

Мұндай мәселелер тек қана біздің елімізге ғана тән емес. Діни төзімсіздік идеологиясы мен мәдени 

ксенофобия идеологиясы әлеуметтік-экономикалық көзқарас тұрғысынан алғанда, жағдайы жақсы батыс 

еуропа елдерінде де жеткілікті дәрежеде нық орнаған.  

«Діни қызмет пен діни ұйымдар туралы» жаңа заң еліміздің діни саласында бұл жүйелі қауіп-қатерлерді 

бейтарап тандыру үшін тиімді институциональды жағдайларды қалыптастырды. Мемлекет діни саладағы өз 

ықпалын күшейтті және діни ұйымдардың қызмет ету саласы бойынша заңнамалық күшейту енгізілді. Діни 

бірлестіктер мен діни оқу орындарын қайта тіркеу жүргізілді. Қайта тіркеу жүргізілгеннен кейін Қазақстандағы 

конфессияялар мен діни ұйымдардың саны күрт азайтылды. Миссионерлік қызмет заңмен реттелді. Елімізге 

экстремистік әдебиеттерді енгізу мен таратумен күрес жүргізуші дінтанушылық сараптама жүйесі жұмыс 

жасайды. Діни экстремизм мен терроризмге қарсы 2013-2017 жылдарға арналған Мемлекеттік бағдарлама 

қабылданып, жүзеге асырылуда. Бұл бағдарламада қоғамда толерантты діни сана-сезім мен радикалды 

идеологияға қарсы иммунинетті қалыптастыру мәселелеріне басты назар аударылады. [3] 

Терроризм мен экстремизмге қарсы күрес бойынша қабылданған шаралар, сондай-ақ ел басшылығының 

барлық конфессияларға қатысты жүргізілген толерантты саясаты қоғамныңөмір қауіпсіздігін сақтауда 

қабілеттілік танытады. Сонымен бірге аталмыш саладағы діни жағдай мен үдерістер қатып қалған дүние емес. 

Әлемде болып жатқан уақиғалар, өз ықпалы аясына жаңа елдерді тартуға қызығушылығы артқан «Ислам 

мемлекетін» құру біз үшін қауіп-қатерлер мен тыңқарсылықтар туғызуда.  

Осыған сәйкес қазақстандық қоғамның бірегей көпконфессиялы құрылымын, сондай-ақ Қазақстанның 

түрлі «өркениетті» конфессиялы ареалдардың тоғысында орналасқанын ескере отырып, біздің еліміздегі, 

жалпы алғанда, Астана қаласындағы дінаралыққарым-қатынастардың дамуы жекелеп алғанда, тұрақты 

бақылауды талап етеді.  

Астана тұрғындарының үштен екісі өздерін дәстүрлі исламның өкілдеріне жатқызады; төртке жуығы 

православиелік христиандар болып табылады. Басқа конфессиялар айтарлықтай аз. 

Еліміздегі және астанадағы діни жағдайлардың ерекшеліктерінің бірі ұлттық және конфессиялық 

теңестіру болып табылады, яғни дінді тұрғындардың басым көпшілігі этникалық мәдениет пен ұлттық 

дәстүрлердің элементі ретінде қарастырады. Бұл ретте конфессияаралық шиеленістердің туындауы олардың 

басқа сапаға – ұлтаралық шиеленіске ауысу қатерімен байланысты болатындығын болжауға болады.  

Әлеуметтік зерттеу нәтижелері мұсылмандар мен православиеліктердің жас ерекшелік құрылымының 

айтарлықтай ерекшеленетіндігін көрсетеді – Ислам жолын ұстанушылар православиелік христиандарға 

қарағанда әлдеқайда жас. Аталмыш үрдістің сақталатындығын болжауға болады және болашақта да, алдағы 

жылдары да діндар адамдар арасындағы православиеліктердің үлесінің біртіндеп қысқаруы болады.  

Бұдан өзге конфессиялық қатыстылық тұрғысынан алғанда, гендерлік айырмашылық та байқалады. 

Сонымен қатар православиеліктердің жыныстық құрылымында әйел адамдардың саны басым, ал Ислам жолын 

ұстанушылардың арасында ер адамдардың саны басым. Жалпы алғанда, астаналық мұсылмандар мен 

православиелік христиандардың жас ерекшелік пен жыныстық құрылымындағы айырмашылық 

конфессияаралық шиеленістіктің төменгі деңгейін қамтамасыз етуші маңызды факторлар болып табылады.   

Астана тұрғындарының басым көпшілігінің өздерін діндар адамдармыз деп санағандықтарына 

қарамастан, негізінен алғанда, олардың діндарлық деңгейі аса жоғары емес және құндылықтық-мәдени 

деңгеймен шектеледі. Сонымен, сауалнамаға қатысқандардың басым көпшілгі Құдайға сенгенімен, іс жүзінде 

діни өмірге араласпайды, мейрамдар мен бірқатар рәсімдермен шектеледі. Халықтың бес бөлікке жуығы мешіт 

пен шіркеуге тұрақты түрде барады, рәсімдер мен тыйымдарды сақтайды. Атеисттер арасындағы дінге деген 

қарым-қатынас толықтай адал. Тек 1%-ы ғана діннің қарсыластары болып табылады және діндар адамдармен 

шиеленістерді өршітуге қабілетті.  

Жалпы алғанда, облыс халқының 90%-ға жуығы түрлі деңгейде діндар адамдар болып табылады, 

сонымен қатар халықтың жас ерекшелігіне, білім мен қажеттілік деңгейіне қарамастан, халықтың барлық 

топтарын қамтиды. Сонымен қатар дәстүрлі емес және аз таралған конфессиялардың жолын ұстанушылар 

неғұрлым діндар адамдар болып табылады, діни мекемелерге жиі барады, рәсімдер мен тыйымдарды сақтайды. 

Исламның басқа бағыттарын ұстанушылар діндарлықтың неғұрлым жоғары деңгейін танытады. Бұдан 

шығатын қорытынды, мемлекеттік органдарға діни саясатты әзірлеу қажет, ал жергілікті билік органдарына – 

жалпы саяси ая құру қажет.  

Соңғы бес жылда облыс халқының жартысының діндарлық деңгейінің өзгермеген, жартысына жуығы 

дінге жақындай түскен. Сонымен динамикада діни сана-сезімнің артқандығы жайлы сөз етуге болады. Сонымен 

қатар исламның басқа бағыттарының өкілдері мен протестанттар өздерінің діндарлығының артқандығы жайлы 

жиі айтады.  
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Халықтың төмен діни белсенділігін назарға ала отырып, сауалнама қатысушыларының басым 

көпшлігінің өздерінің діни қажеттіліктерін жүзеге асыру үшін қандай да бір жетіспеушіліктерді 

сезінбейтіндіктері таңданыс тудырмайды.  

 

Қолданылған әдебиет: 

1. Современная религиозная ситуация в Казахстане: факторы риска и потенциал религиозной 
конфликтности. Часть 1. http://www.sarap.kz/index.php/kz/pol-ob/religyi-i-obshestvo/138-sovremennaya-

religioznaya-situatsiya-v-kazakhstane-faktory-riska-i-potentsial-r  

2. Оңғаров Е.А. «Қазақ мәдениеті және ислам құндылықтары». – Алматы: Баспалар үйі. 2014.-352 бет.  

3. «Діни экстремизм мен терроризмге қарсы іс-қимыл жөніндегі 2013 - 2017 жылдарға арналған 

мемлекеттік бағдарлама» http://adilet.zan.kz/kaz/docs/U1300000648 

 

 

Қанатұлы Ж., ОПЭК-11к ҚЭУҚ, Қарағанды қ. 

Ғылыми жетекші: Аубакиров Е.Ж. 

 

ҰЛТАРАЛЫҚ КЕЛІСІМ ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ БІРЛІКТІҢ ҚҰРАЛЫ РЕТІНДЕ 

 

КСРО ыдыраған тұста ұлтаралық жанжалдардың алаңы болады деп болжанған Қазақстан – бүгінде 

ұлтаралық келісім мен тұрақтылықтың мекені. Халықтың сыйластыққа негізделген тарихи тәжірибесі, 

қазақтардың мейірімділігі мен төзімділігі, осы құндылықтарға негізделген. Президент Нұрсұлтан Назарбаевтың 

салиқалы ұлт саясаты еліміздің тұрақты дамуына негіз болып отыр. Дегенмен, ұлт мәселесін шешудің амалын 

біржола айқындау мүмкін емес. Ұлттар мен ұлыстардың терең құпия болмысының сырын ашатын сандықтың 

кілтін тапқандар жоқ. Тәуелсіздік алған жылдардан бергі қоғамдағы жаңарулар, реформалар мен өзгерістер 

қазақстандық қоғамындағы әлеуметтіксаяси мәселелерді тыңғылықты зерттеу. Әр түрлі этностар араласқан 

тұста олардың бір бірімен шендесуі, бәсекелестігі, араздығы бірге жүреді. Олардың қарама-қарсы мүдделерін 

үйлестіру, ойларын бір жерден шығару үлкен саяси шеберлікті, ақылпарасатты талап етеді.Түрліше астыртын, 

құпия амалдармен ұлттар арасында сенімсіздік, өшпенділік ұялату, оларды керістіру оңай, ал жақындастыру, 

достастыру, келістіру – қиынның қиыны. Бір ұлтты екінші бір ұлтқа зорлап туысқан ету, болмаса ұлтты күштеп 

бақытты ету мүмкін емес. Ұлттың басқа ұлтты қабылдауының астарында психологиялық, мәдени, тарихи 

астарлар жатыр. Бүгін ұлтаралық келісім жаһандық мәселеге айналды. Соңғы жылдары ұлттық, діни топтардың 

құқын қорғайтын декларация, Еуропадағы этностық топтардың ерекшеліктерін сақтайтын арнайы заң 

қабылданды. Сонымен бірге ұлтаралық келісімнің, сыйластықтың шегі бар ма деген сауал туады. Әрине, бар. 

Келісім келісімпаздыққа, басқа ұлттардың қамы үшін өз ұлттық мүддеңді құрбан етуге, тіпті барабара өз 

ұлтынан безуге дейін апарса, ол ұлтқа қауіп туғызады. Өзімшілдік, жабайы ұлтшылдық, тағылық қандай қатерлі 

болса, шамадан тыс ымырашылдық та сондай қауіпті. Мұндай тым ымырашылдықты “ұлттық альтруизм” 

дейді. Басқа адамдарды қаншалықты сыйлағаныңмен, олар өзіңнің туған анаңдай, әкеңдей, бауырларыңдай, 

балаларыңдай бола алмайтыны сияқты, өз ұлттық құндылықтарыңның орны бөлек. Қазақстан халқын қазақ 

ұлтының төңірегіне топтастыру –мемлекеттігімізді нығайтудың жалғыз ғана жолы. Ел халқын біріктірудің 

маңызды факторлары – қазақтың жері мен тілі. Біздің Конституциямыз “Біз, ортақ тарихи тағдыр біріктірген 

Қазақстан халқы, байырғы қазақ жерінде мемлекеттілік құра отырып” деген сөздермен басталады. Дегенмен, 

жерге деген көз қарас әртүрлі. Жер – қоғам тіршілігінің көзі, барлық ұлттарға бірдей қызмет ететін өндіріс 

құралы. Сонымен бірге жердің терең ұлттық мәні бар. Байырғы халық үшін жер – оның тұтас қауымдастық 

болып қалыптасуының, сақталуының және дамуының негізі. «Қазақстандық экономикалық өрлеуін түсіндіретін 

бірнеше негізгі факторлар бар. Ең алдымен ол – саяси және әлеуметтік тұрақтылық.Қазақстан әр түрлі ұлт және 

дін өкілдері бейбіт өмір сүріп жатқан елдің үлгісі іспеттес» деп ТМД мен Түркиядағы Emerson Process 

Management компаниясының вице-президенті Йохан Ванедрплаетсе айтқан. Оның пікірінше, Қазақстан 

тұрақтылықтың арқасында Еуропаға 100 жыл қажет нәрселерге 15-20 жылда қол жеткізді. Бұл әлеуметтік 

тұрақтылықтың ең басты және маңызды көрсеткіші болып табылады. Елдегі әлеуметтік тұрақтылық 

мемлекеттік саясаттың басым бағыттарының бірі болып табылады.Сол себептен де, Елбасы әрдайым елді 

әлеуметтік жағынан жаңғыртуға, еңбеккерлердің мүддесін қорғауға байланысты алдыға нақты тапсырмалар 

қойып, бұл өзекті мәселеге ерекше мән беретіндігі мәлім. Осы талапқа сәйкес халқымыздың тұрмыс деңгейі 

көтеріліп, тыныстірлігі бұған дейінгіден де жақсарып, әлемдік өркениет сипатындағы өмір сүру қағидаттары 

жылдан жылға нығайып отыруы көпшілік көңіліне қонымды да жағымды құбылыс болып жүр. Қазақстан үшін 

үcтіміздегі 2009 жыл сыртқы және ішкі саясаттамаңызды рөл атқаратын жыл, өйткені Қазақстан өзінің 2010 

жылы ЕҚЫҰна төрағалық ету міндетіне қатысты биылғы жылдан бұл ұйымды басқарушы «үштіктің» 

құрамындағы қызметін бастауына байланысты өзінің саяси принциптерін айқындап, жаңарту шараларына аяқ 

басты. Қазақстан өзінің 2010 жылғы төрағалығының өкілеттіліктерін тиімді және қажетті салаларда жүзеге 

асыру үшін өз алдына төрағалықтың күн тәртібіндегі мәселелерді айқындап,оны жүзеге асырудың базалық 

жағдайлары мен шараларын негіздеуі қажет [1]. 

Осындай шаралардың бірі ретінде Қазақстанның ЕҚЫҰ-на төрағалық етуі кезеңінде ұйымға мүше 

мемлекеттер арасындағы, посткеңестік мемлекеттер мен еуропалық елдер және де Шығыс пен Батыстық 

өркениетті ұстанушы халықтар арасындағы сындарлы пікір алмасуды қалыптастыруды алуға болады. Бұл 

http://www.sarap.kz/index.php/kz/pol-ob/religyi-i-obshestvo/138-sovremennaya-religioznaya-situatsiya-v-kazakhstane-faktory-riska-i-potentsial-r
http://www.sarap.kz/index.php/kz/pol-ob/religyi-i-obshestvo/138-sovremennaya-religioznaya-situatsiya-v-kazakhstane-faktory-riska-i-potentsial-r
http://adilet.zan.kz/kaz/docs/U1300000648
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жағынан алғанда Қазақстанның ЕҚЫҰ-на мүше мемлекеттерге ұсынуға тұрарлықтай ұлтаралық және 

дінаралық 77 келісімнің қазақстандық үлгісіне ие. Қазақстан Республикасы өзінің тәуелсіздігінің алғашқы 

күндерінен бастап-ақ ұлтаралық және дінаралық келісім нығайту шарасын мемлекеттік даму мен оның 

территориясындағы ұлттардың өсіп-өнуі, бірін-бірі сыйлауы мен құрметтеуінің негізгі принциптерінің бірі 

ретінде қарастырды.Тәуелсіздік алған жылдардан бергі қоғамдағы жаңарулар, реформалар мен өзгерістер 

қазақстандық қоғамындағы әлеуметтік-саяси мәселелерді тыңғылықты зерттеу қажеттігін көрсетеді. 

Қазақстандықтар тәуелсіздіктің өткен 25 жыл ішінде қоғамдық тұрақтылық, ұлтаралық келісім мен жалпы 

қазақстандық патриотизм, ұлттық сәйкестілікті қамтамасыз етудің өзіндік үлгісін жасады. Президент айтып 

өткендей: « – бұл қазақстандықтардың өзіндік жаңалығы, біз оны мақтан тұтып, қорғай білуіміз қажет» . Бүгінгі 

таңда Қазақстан ұлтаралық және дінаралық келісім мен ымырагершілікті негізге алған 140 астам ұлт өкілдері 

мен 40 астам дінді уағыздайтын үш мыңға жуық діни бірлестіктердің отаны болып отыр. Қазақстан тәуелсіздік 

жылдарында бұл стратегияның өміршеңдігін көрсетіп, оның бүкіл адамзатқауымының дамуындағы 

халықтардың өзара қарымқатынас мәдениетінің қазақстандық үлгісінің қажеттілігін танытты.Халықтардың 

өзара қарымқатынасы мәдениетінің қазақстандық үлгісі – бұл қоғамдағы шиеленістік, қақтығыстық жағдайды 

жеңу ғана емес, сонымен қатар, оның болашақта ұзаққа созылған қарсылық пен мәңгілік жек көрушілікке 

ұласып кетпеуінің алдын алу болып табылады [2]. 

Қазақстан қоғамының бұндай жетістікке қол жеткізуі оның халқының ұжымдық субъекті ретіндегі және 

оның әрбір мүшесінің өз бойында ұлтаралық қарым-қатынас мәдениетін жоғары қоюында болып отыр. Бұған 

Қазақстан Республикасының алғашқы кезеңнен бастап зайырлы,құқықтық мемлекет ретінде дамуды қолға 

алып, өз конституциясында республика территориясында тұратын кез-келген азаматтың толық құқықтылығына 

кепіл болуы үлкен ықпал етті.Қазақстан Республикасының Ата Заңында: «Тегiне, әлеуметтiк, лауазымдық және 

мүлiктiк жағдайына, жынысына, нәсiлiне, ұлтына, тiлiне, дiни көзқарасына, нанымына, тұрғылықты жерiне 

байланысты немесе кез келген өзге жағдаяттар бойынша ешкiмдi ешқандай кемсiтуге болмайды» деп 

азаматтарының өз құқықтарын толығымен пайдалануына мүмкіндік жасаған. 

Әлемдегі кез-келген Қазақстан секілді көп ұлтты мемлекеттің өзінің тұтастығы мен тәуелсіздігін 

сақтаудың негізгі шарттарының бірі – ол оның азаматтарының ұлтқа бөлінбей, бір қауымға, тұтас халық 

дәрежесіне біріктіру мәселесі алынады. Сондықтан да, Қазақстан билігі өз азаматтарының ұлттық ерекшелігін 

сақтай отырып, жалпы қазақстандық ұлт дәрежесіне біріктіру саясатын ұстанған. Бұл бағытта негізгі назар әр 

ұлт өкілдерінің республика азаматы ретінде саяси топтасуы қарастырылған және ол ұлттардың мүдделерінің 

ортақтығына қатысты құрылып, мемлекеттік саясаттың жалпыұлттық құрылысында есепке алынуы қажет. 

Қазіргі таңда Қазақстандағы жалпы ұлттық құрылыстың негізгі құрамының бірі ретінде ұлттық плюрализм 

алынып отыр. Аталынған бағыттың жүзеге асырылуы барысында біршама жетістіктерге қол жеткізілген. 

Мысалы, біріншіден, әлеуметтік зерттеу деректеріне сай қазақстандық тұрғындардың басым бөлігі өздерін 

Қазақстан Республикасының азаматы деп санайтынын мәлімдеген. Екіншіден, Қазақстанда тұратын ұлт 

өкілдеріне өздерінің ұлттықмәдени мүдделерін жүзеге асыруға қолайлы жағдай жасалынған. 

Осылайша, Қазақстан өз тәуелсіздігінің алғашқы жылдарынан бастапақ көп ұлтты және түрлі дінді 

ұстанатын қоғамда этностардың өзшілігі мен бірігуін сақтауға негізделген ұлтаралық қатынастарды қамтамасыз 

ететін өзіндік айрықша үлгіні қалыптастырған.Ұлтаралық қатынастардың қазақстандық үлгісі бірнеше негізгі 

деңгейде жүзеге асырылады: тұжырымдамалық деңгей; саясиқұқықтық (конституциялық) деңгей; 

институционалдық деңгей және ғылымиәдістемелік деңгей. Тұжырымдамалық деңгей еліміздің ұлтаралық 

қатынастарындағы тұрақтылықты қамтамасыз етеді және ол: әлеуметтікэкономикалық, мәдени, ождандық, 

тұрмыстық және басқа да өзара тәуелді, толықтырушы факторларды есепке алу, Қазақстан ұлттарының өз 

мәдени дамуын еркін 78 қамтамасыз ету және олардың мүдделерін қорғау мен жүзеге асыру принциптеріне 

сүйенеді. 

Саяси-құқықтық немесе конституциялық деңгей мемлекеттің ұлтаралық қатынастар саласын реттейтін 

заңнамалық актілер және ұлттық саясатты жүргізуге қатысты басқа да құжаттардың негізінде жүзеге 

асырылады. Ұлтаралық келісімнің құқықтық негізі ретінде Қазақстан Республикасының Ата Заңы танылады.      

Тіпті Ата Заңның 39-шы Бабы: «ұлтаралық келісімді бұзатын кез-келген әрекет конституциялық емес деп 

танылады» деп көрсетілген. Сонымен қатар, Негізгі заңның 7 Бап («мемлекет Қазақстан халқының тілдерін 

дамыту мен оқуға жағдай жасайды») пен 19 Бап («әр азамат өз тілі мен мәдениетін пайдалануға құқылы») пен 

басқа да «Қазақстан Республикасының азаматтығы туралы», «ҚР тілдері туралы», «Мәдениет туралы», 

«Тарихимәдени мұралары объектілерін қорғау мен пайдалану туралы» заңдар Қазақстандық кезкелген 

азаматтың өз тілінде білім алу, дамыту мен мәдениетін уағыздауға мүмкіндік береді. Сонымен бірге, Қазақстан 

ұлттары 2007 жылғы конституциялық реформаның нәтижесінде республиканың жоғарғы заң шығару органына 

өкілдер жіберу құқығына ие болды. Қазақстандағы ұлт өкілдері Қазақстан халқы Ассамблеясы арқылы 

өздерінің ұлттық мүдделерін еліміздегі жоғарғы трибуна арқылы шешеді. 

Осылайша ҚХА Қазақстан ұлттарының мүддесін қорғаушы нақты механизмге айналды. 

Институционалдық деңгейде ұлтаралық келісімді қамтамсыз етуші негізгі ұйым ретінде Қазақстан халқы 

Ассамблеясы танылады. Ассамблеяның қол астында 22 республикалық және аймақтық ұлттықмәдени 

орталықтар жұмыс істейді. Олар өз кезегінде 470 астам облыстық, қалалық және аудандық ұлттық 

орталықтарды біріктіреді. ҚХА жұмысын жүргізуде оның аймақтық бөлімшелері – Кіші Ассамблеялар 

маңызды рөл атқарады. Қазақстан территориясының ауқымдылығы меноның аймақтарында ұлт өкілдерінің 

топтасып орналасуы ұлт мәселелерін шешетін арнайы ұйымдардың қажеттілігін тудырды. Ұлтаралық 
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келісімнің ғылымиәдістемелік деңгейде жүзегеасырылуы төмендегідей шаралар арқылы жүргізіледі: ұлтаралық 

қатынастардың дамуының үрдісі мен жағдайының мониторингі; қауіпқатерлерді айқындау; факторлық талдау 

мен қажеттіұсыныстар жасау [3]. 

Әлемдегі елдердің басым көпшілігі көп ұлтты болғандықтан, әр түрлі этностардың басын қосу, 

мемлекеттің тұтастығын сақтау – оның мәдениеттілігінің басты белгісі. Бүгін ұлтаралық қатынастарды 

біржақты түсіну жиі кездеседі. Көбіне көп бұл саланы ұлттардың өзара ынтымақтастығы, бірлесуі деп 

ойлаймыз. Алайда, бұл мәселенің екінші жағы да бар. Әр түрлі этностар араласқан тұста олардың бірбірімен 

шендесуі, бәсекелестігі, араздығы бірге жүреді. Олардың қарамақарсы мүдделерін үйлестіру, ойларын бір 

жерден шығару үлкен саяси шеберлікті, ақыл парасатты талап етеді.        

Түрліше астыртын, құпия амалдармен ұлттар арасында сенімсіздік, өшпенділік ұялату, оларды керістіру 

оңай, ал жақындастыру, достастыру, келістіру – қиынның қиыны. Бір ұлтты екінші бір ұлтқа зорлап туысқан 

ету, болмаса ұлтты күштеп бақытты ету мүмкін емес. Орыстың ұлы ойшыл жазушысы Ф.Достоевский Ресейдің 

тағдыры мен мақсатын айта келіп, “стать настоящим русским, может быть и значит только... стать братом всех 

людей, всечеловеком” деген. Философ И.Ильин барлық халықтарға аға, туысқан болу үшін сол халықтардың 

сенің ағалық, туысқандық көңіліне мұқтаждығы туралы ойлансақ жаман болмас еді деп пікір таластырған. Ал 

дүмбілез, шалағай ұлт кімді жарылқайды? “Национально безликий человек, “всечеловек” и “всенарод” не 

может ни чего сказать другим людям и народам”, – дейді философ. Оның айтуынша, басқа ұлттарды 

жарылқаушы, оларға туысқан тек рухы биік, еңбеққор, басымдыққа да, бағынуға да дйын, құдайшыл ұлт бола 

алады. 

Ұлттың басқа ұлтты қабылдауының астарында психологиялық, мәдени, тарихи астарлар жатыр. 1831 

жылы поляктардың патша өкіметіне қарсы көтерілісін алғашқыда баса алмай, жеңіліске ұшыраған Ресей 

әскерін отарлаушы әрекеттері үшін 79 Еуропа баспасөзі, орыс интеллегенция өкілдері өткір сынаған. 

Астамшыл ұлттық идея, тіпті парасатты, адамгершілігі зор адамның да басын айналдырады. Ал орыстар мен 

поляктардың арасында бүгін де селқостық басым. 

Бүгін ұлтаралық келісім жаһандық мәселеге айналды. Соңғы жылдары ұлттық, діни топтардың құқын 

қорғайтын декларация, Еуропадағы этностық топтардың ерекшеліктерін сақтайтын арнайы заң қабылданды. 

Ұсақ (миноритарлық) тілдерді қорғайтын конвенция мақұлданды. Венгрияда, Ресейде, басқа да көптеген 

мемлекеттерде ұлтаралық келісімге арналған заңдар да бар. Сол секілді, Қазақстанның да өзіндік бір ұлтаралық 

келісімнің моделі бар. 

Қазақстандық моделді демократиялық келісім моделі деуге болады. Тәуелсіздік алған тұста халықтардың 

басым көпшілігінің санасында Ресей территориясының жалғасы ретінде қабылданған Қазақстан бүгін әлемге 

белгілі дербес мемлекет болып танылды, Қазақстан халқы деген қауымдастықтың іргетасы қаланды. Дегенмен, 

қазақстандық келі сімнің негізі – қазақстандық азаматтықты қабылдау әртүрлі жағдайларға байланысты еді, 

жеке бастың іштей таңдауымен қатар, амалсыздан Қазақстанда тұрғандықтан, тарихи отанына оралуға 

мүмкіндік болмағандықтан қазақстандық болғандар да бар. Сондықтан азаматтықты таңдау мен адамдардың 

ішкі көңілі үйлесе бермейді. Советтік менталитеттен арылып, Қазақстан азаматына айналу терең 

психологиялық бетбұрыс, ол бүгіннен ертеңге өзгере қоятын қадам емес, сондықтан біздегі келісімнің әр түрлі 

деңгейлері бар. 

1. Немқұрайлы, селқос келісім. Бұл келісім ұлттық мүдделерге парықсыздықпен қарауды, 

талғаусыздықты, советтік идеологияның ұлтқа жоғарыдан, селқостықпен жүргізген саясатын жалғастырады, өз 

ұлтының тағдырына бейжай қарайды. “Әйтеуір тыныштық болса – болды”, – деушілер бұлар. 

2. Мүсіркеушілік келісім. Ұлттық мүдделерге түсінікпен қараған болады, қолдаған сыңай танытады. 

“Қайтсін, қазақтар да ел боламыз деп жатыр ғой”, дейтіндер бұлар. 

3. Көнгіш, жалтақтық келісім. Бұл жоғарыда айтылған ұлттық альтруизм, бір ұлтты екінші ұлтқа 

икемдеу. Мысалы, қазақтардың орыс тілін білуі түсінікті, заңды, ал басқа ұлттарға қазақ тілін меңгерту талабы 

олардың құқын бұзу деп есептеледі. Сондықтан келісу деп, басқаның қасы мен қабағына қарауды ережеге 

айналдырғанбыз. 

4. Демократиялық келісім. Өзіңді өзің сыйлау, өзгеге де сыйлату, өзгені де сыйлау. Бұл ұстараның 

жүзінде тұрғандай, қиындықтары мол, бірақ ең әділ келісім. Қазақстан халқы бүгін осы келісімге бейімделуде.  

Әлемдік тәжірибеде шынайы келісімнің негіздері мыналар: 

-тамыры терең ортақ тарих;  

- ортақ тіл; 

-бірлесудің, сыйласудың негізіне айналған ортақ саяси, экономикалық, құқықтық мәдениет; 

ортақ мақтаныш, намыс, елдің тағдырына ортақтасу 

Қазақстандық патриотизмнің де нық негізі, іргетасы осында. Бұл құндылықтар диаспоралардың ұлттық 

мүдделерін сақтауға кепіл бола алады. Оған қол жеткізу, өзара келісімге, ықыласқа, шынайы ниетке 

байланысты, оған уақыт та керек. 

Бүгін Бельгия, Канада, Уругвай, Нигерия және басқа да елдер ұлтаралық келісімге жарымжартылай қол 

жеткізсе, Малайзияда демократиялық модель 1969 жылы малайлықтардың сан жағынан елде азшылығына 

байланысты сәтсіздікке ұшырап, кейін қол жеткізе бастады. Біржола алаңсыз келісім орнатқан мемлекет жоқ. 

Қазақстанның да ұлтаралық тұрақты келісімді нығайтуы бірқатар іргелі істерді талап етіп отыр. 

Қорытындылай келгенде, ұлттар арасындағы толеранттылық мәдениетін дамыту, ұлтаралық және 

дінаралық келісімді қолдау және дін мен ұлт мәселесіне қатысты қақтығыстардың алдын алу мәселесі ұлттық 
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саясаттың ақпараттық қамсыздандыру жүйесін қалыптастыру қажеттігін көрсетеді. Осылайша, ұлтаралық 

келісімінің қазақстандық үлгісі бірнеше негізгі принциптерге, яғни мемлекеттік саясаттың негізге алатын 

идеялардың, ұстанымдардың өзара тәуелділігіне сүйенеді. Оның ішінде 80 маңыздылары ретінде: ашықтық пен 

жариялылық; заңдылық, қолданыстағы күштер, қаржы мен әдістерді заңдытіркеу мен құқықтық реттеу, ұлттық 

құрылыс мәселелерін саясатсыздандыру; ождандық бастамаларда гуманизм, әділеттілік және адамгершілікті 

ұстану; өзара көмек пен қолдау; қайшылықтардың алдын алу шараларын қарастыру және т.б. аламыз.Көптеген 

зерттеулер мен өмірлік тәжірибе көрсетіп отырғанындай ұлттар арасындағы келісім мен татулық этностардың 

өзара түсіністігі жағдайында ғана қол жеткізіледі. Бұл бағыттамәдениеттер арасындағы диалог қоғамның 

толеранттылығын артырады. Осыған сай Қазақстанда тәуелсіздіктің өткен жылдары стандарттарын зерттеп, 

республикада қабылдаумен қатар, осы саладағы қазақстандық тәжірибені де ұйымның күн тәртібіне ұсыну 

негізгі мақсат болуы керек Бірақ, ұлтаралық қатынастардың қазақстандық үлгісін ЕҚЫҰна мүшемемлекеттер 

үшін бейімдеу үшін тиімді жолын айқындап, Ұйымның мүшелері қатынасының әлеуметтіксаяси жүйесіне 

кірігу мүмкіндігін қарастыру қажет. 
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ІШКІ ТҰРАҚТЫЛЫҚТЫҢ КЕПІЛІ-ҰЛТТАР БІРЛІГІ 

 

Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев халыққа арнаған Жолдауында бүгінгі күннің ең басты мәселесі 

ел бірлігіне баса назар аударды. «Бүгінгі ахуал – біздің жетістіктерімізді сынға салып, елдігімізді шыңдай 

түсетін уақыт тезі. Жауапты сәтте бірлігімізді сақтап, еліміздің игілігі үшін аянбай тер төгуіміз керек. «Біріміз – 

бәріміз үшін, бәріміз – біріміз үшін» деген қағиданы ұстанып, еңбек етуге тиіспіз. Біздің мақсатымыз – елі 

бақытты, жері гүлденген қасиетті Отанымыз Қазақстанды «Мәңгілік Ел» ету! Әлемдегі ең дамыған 30 

мемлекеттің қатарына қосылып, бай да қуатты елдермен иық түйістіру.»[1] – деген Елбасы тұжырымы 

Отанын сүйген әр азаматтың жүрегінде орын алуы тиіс.  

Бүгінде республикада Қазақстан этностарының мәдениеттері, тілдері, дәстүрлерінің дамуына қажетті 

барлық жағдай жасалған. Сондықтан Қазақстан әлемдегі саяси тұрақтылығы бекем елдердің бірі. Біздің 

елімізде сан ұлттың өкілі татулық пен достықтың буынын бекітіп, әлемдік дамудың көшбасшысы болуға 

ұмтылып келеді. Осы тұрғыда мемлекеттің бірден-бір алға қойып мақтанар айнасы – ұлтаралық татуластық пен 

бірлік. Бірлік, төзімділік және ұлтаралық келісім сынды құндылықтар Тәуелсіздіктің алғашқы жылдарынан 

бастап-ақ ел дамуының бастауы болды. Ұлт Көшбасшысы – Қазақстан Республикасының Президенті Н. Ә. 

Назарбаевтың сындарлы саясатының арқасында республикамызда 130 ұлт өкілдері бейбітшілік пен келісімі 

жарасқан бір шаңырақ астында тату-тәтті өмір сүріп, ортақ үйіміздің болашағын құруда. Этносаралық және 

конфессияаралық келiсiмнiң тұрақтылығын нығайтуда Елбасының бастамасымен құрылған Қазақстан халқы 

Ассамблеясының қосар үлесі мол. 

Елбасы Қазақстан халқы Ассамблеясын құру идеясын алғаш рет 1992 жылы Тәуелсіздіктің бірінші 

жылына арналған Қазақстан халқының бірінші форумында жариялады. Мұндай институтты құру қажеттілігі 

саяси тұрғыдан, сондай-ақ жаңадан құрылған, тәуелсіз, полиэтносты, поликонфессиялық мемлекеттің тұрақты 

дамуы тұрғысынан туындаған еді. Естеріңізге сала кетсек, 1995 жылдың наурызында дүние жүзіне үлгі болып 

отырған, ұлтаралық татулық пен тұрақтылықтың феномені – Қазақстан халықтары Ассамблеясы құрылды. 

Бұл ешбір елде болмаған ерекше, саяси маңызы зор құрылым.  

Ассамблея 365 мүшесі, 471-ден астам республикалық, өңірлік, облыстық, қалалық ұлттық-мәдени 

бірлестіктері 500-ге жуық кіші ассамблея мүшелерінің бастарын біріктіріп, біздің ортақ үйіміз – Қазақстанда 

шынайы достықты қамтамасыз етіп келеді.[2] Осының бәрі Елбасының қоғамдағы азаматтық ынтымақтастық 

пен ішкі саяси тұрақтылықты сақтау стратегиясын дұрыс таңдап, ұлтаралық қатынастарды реттеудің тиімді 

тетіктерін жасай білуінің арқасында мүмкін болуда. Қазақстан халқы Ассамблеясының міндеті – достықты 

нығайту ғана емес, оған қоса әр ұлттың тілін, тарихын, мәдениетін, салт-дәстүрін сақтап, қоғамдағы 

тұрақтылықты нығайту бағытында түрлі іс-шаралар өткізу болып табылады.[2] . 

Жиырма жылдық тарихында Ассамблея қарқынды дамып, елеулі өзгерістерді бастан кешірді. Осы 

жылдар ішінде Қазақстан халқы Ассамблеясының институционалдық құрылымы нығайып, қоғамды 

ұйыстырушы әлеуеті толысты, ол халық дипломатиясының маңызды күретамырына айналды. 2008 жылы 
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«Қазақстан халқы Ассамблеясы туралы» Заң қабылданды. Ассамблея мен этномәдени орталықтар тарапынан 

көтерілетін бастамалар мемлекеттік деңгейдегі қолдауға ие болады. [2] Бүгінгі күні Қазақстан халқы 

Ассамблеясы еліміздегі әрбір этностың мүддесін қорғайтын қоғамдық бірлестік.  

Қазақстанның саяси жүйесінде маңызды тұтқа болып табылатын Ассамблея бүгінгі таңда барлық 

этностардың мүддесін ортақ қазақстандық мүддеге айналдыруды, ұлттық ерекшеліктеріне қарамастан барлық 

азаматтардың құқығы мен еркіндігін сақтауды қамтамасыз ететін қоғамдық институт ретінде толығымен 

қалыптасты. Қазақстанда тұратын барлық ұлттар мен этностар қалыптастырған ел бірлігі мен тұрақтылықты 

сақтауға бағытталған қазіргі мол тәжірибе этносаралық проблемаларды шешудің әлемдік тәжірибесіне енуде.  

Тұңғыш Президентіміз ұлттар мен ұлыстарды ұйыстырып, елімізде дінаралық диалогтың жарқын үлгісін 

қалыптастырды. Қазақстандағы этносаралық толеранттылықты әлемге әйгілі етті. Дүние дүрлігіп тұрған тұста 

бізді қақтығыстар мен кикілжіңдерден аман алып шықты. Өз кезегінде бұқара халық Н.Ә. Назарбаевтың барлық 

бастамаларын қолдап, сенім білдіріп отыр. 

Бүгінде әлемде теңдесі жоқ аталмыш институт ел аумағындағы ұлттық-мәдени орталықтар мен 

бірлестіктердің құрылуына ықпал етіп отыр. Сонымен қатар ол ұлтаралық келісім идеясы мемлекет басшысы 

тарапынан басымдығы мол құбылыс екенін насихаттап, оның негізі барлық этникалық құрамға азаматтық 

сыйластықпен қарау және деструктивті позиция қағидаларынан бас тарту екенін түсіндіріп келеді. 

Қазақстан көпэтносты өкілінің туған шаңырағына айналған. «Біз – көпұлтты қоғамбыз. Бізде ұлтаралық 

қатынастар мәселесінде ешқандай қосарланған стандарттар болмауы керек. Мемлекетте бәрі тең болуы тиіс. 

Қазір біз көпұлтты сипаты бар, біртұтас елміз. Ендеше, тәуелсіз Қазақ елінің азаматтарын алалауға, 

бауырластығын бұзуға ешкімнің хақысы жоқ. Барлық ұлт өкілдерімен тіл табысып, тату-тәтті, бейбітшілік пен 

келісімде өмір сүру – барша қазақтың басты қағидасы болуы шарт» деді.[3] 

Елбасы айтса айтқандай, Қазақстанды тегі басқа болғанмен теңдігі бір, қаны бөлек болғанмен жаны бір 

ұлттар мен ұлыстар мекен етіп отыр. Олар көк Тудың астында бірігіп, туған жердің абыройын асқақтатқысы 

келеді. Мәңгілік халық, мәңгілік елорда және мәңгілік мемлекет болуды мұрат тұтады. Татулықтың тал 

бесігінде тербелген еліміз өркендеп, қанатын кеңге жайып, әрбір шаңырақ шаттық пен бақытқа кенелсін. Атам 

қазақта «Бірлік болмай, тірлік болмайды» - деген ұлағатты сөз бар. Сондықтан да татулығы мен тұтастығы, 

бірлігі мен тірлігі жарасқан еліміздің мәртебесі асқақтай берсін! 

Қорыта айтқанда, қазақтың біртуар тұлғасы Ахмет Байтұрсынов кезінде былай деген: «Біз білімді 

болуымыз керек, біз бай болуымыз керек, біз күшті болуымыз керек. Білімді болу үшін - оқу керек, бай болу 

үшін - кәсіппен айналысу керек, мықты болу үшін - бірлік керек». Ендеше, ата-бабамыз сақтап келген 

ауызбірлік пен ынтымақты біз де, бізден кейінгі ұрпақ та сақтауы тиіс. Еліміздің басты қорғаушы күші - 

қоғамдық келісім мен этноаралық үйлесімді сақтау - қазақ елінің алдында тұрған басты міндеті.  

«Ел бірлігі - ең асыл қасиет. Бірлік, ынтымақ, сабырлылық пен парасаттылық ең алдымен өзімізге - 

қазақтарға керек» деп көрегендікпен Елбасымыз айтқандай, біз сияқты көпұлтты мемлекеттің даму 

болашағының бір көзі - Қазақстан халықтарының бірлігі. Қазақстан сияқты жас мемлекеттің өркендеуінің бір 

кепілі еліміздегі - бейбіт өмір. Еңдеше барша қазақстандықтардың татулығы артып, елдігі нығайып, 

өркендеуіне өз үлесімізді қоса берейік. Біз бірлігі мен тірлігі жарасқан, тұрақтылығы қалыптасқан еңсесі биік, 

болашағы жарқын елміз.  
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ДІНИ ЭКСТРЕМИЗМДІ ЗЕРТТЕУДІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ӘДІСТЕМЕЛІК НЕГІЗДЕРІ 

 

Қазіргі кезде әлеуметтік патология құбылысы ретінде діни экстремизм әлеуметтік ғылымдарының әр 

түрлі салаларының назарын өзіне аудартуда. Оны саясаттанушылар, әлеуметтанушылар, конфликтология 

бойынша мамандар, әлеуметтік және мінез-құлық психологтары, теологтар, криминологтар, философтар, 

заңгерлер және басқа мамандық иелері зерттеуге талпынуда. Бұл зерттеушілер өз пәндерінің аспектілері 

бойынша зерделеу, зерттеу жұмыстарын жүргізіп жатса да, әлі де барлығының бірлескен ұжымдық кешенді 

зерттеу еңбектері жеткіліксіз. Себебі діни экстремизм өте күрделі әлеуметтік-құқықтық, саяси және этно-

психологиялық мәселе бола отырып, көпаспектілі болып табылады, яғни артықшылық, діни алауыздық, 

жеккөрушілік, дінді саясаттандыру және тағы басқа сияқты ең шеткі қисынсыз көзқарастары мен әрекеттері 

арқылы пайда болатын қоғамға қауіпті құбылыс болып табылады. 
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Ең алдымен терроризм, сепаратизм, экстремизм, радикализм, фундаментализм деп қолданылатын, 

қоғамға аса қауіпті құбылыстардың анықтамаларын, өздеріне тән құқықтық табиғаттарының мәнін, пайда болу 

себептері мен жағдайларын талдаудан бастау қажет. Өйткені осындай талдаулардан зерттеліп жатқан 

тақырыптың мағынасы ашылады.  

Ғылыми әдебиеттерде терроризмнің әлемде таралуы трансұлттық жағдайдағы құбылыс екендігі 

айтылған. Терроризмнің ұшқындауы мемлекеттік аппараттың әлсіздігіне, ішкі және сыртқы саясаттың 

аумағындағы үлкен есептерге, тарихи, этнопсихологиялық заңдылықтардың туындауына байланысты болады. 

Әр түрлі қоғамдық топтардың, бұқаралық ақпарат құралдардың бұл құбылысқа қатынастарының жүйесі, 

террорризмнің дамуына немесе оны қорғаштаудың жанама факторы болып табылады. Көбіне террористік 

әрекеттерге жағдайдан шығудың лажсыздық сезімі түрткі болады. Яғни қайсыбір азшылықтың өзінің жағдайын 

психологиялық тұрғыдан кемсітілген болып саналуына, әрі солай бағалауға итермелейді. Көптеген жағдайда 

мотивациясы (сылтауы) ұқсас: біздің халық, біздің мәдениет, біздің тіл, біздің сеніміз жоғалудың шегінде тұр, 

бізге бәрі жаман қарайды, әрі санаспайды деген сөздер. Жеке террорист тұлғаның мінез-құлқына тән, оған түрлі 

террористік әрекетке итермелеуші бірқатар факторлар бар. Біріншіден, оларға әлемнің идеалдық моделдік 

кейіптің арасындағы нақты жағдайда сәйкессіздігі және өз-өзін туындату мүмкіндіктері. Бұл идеалмен қарама 

қарсылығы жеке субьективтік сезімге және әлеуметтік адекватсыздыққа ұласады да; нәтижесінде террорист 

жеке тұлғаның санасында мына ой қалыптасады «Мен жақсымын, әлем жаман», бұл оның өзінің заңсыз 

әрекеттерін бүркемелеудің, әрі өз-өзін моралдық қорғаштаудың, ақталудың құралы ретінде пайдалануына 

түрткі болады. Осындай жағдайлардан кейін, құрылымсыз, жүйесіз, негізсіз дүниетаным мен дүниені сезіну 

туындайды. Бұның детерминациясында түрлі этностардың сәйкессіздігі, этнопсихологиялық қарама 

қайшылығы жатыр. Құрылымсыз культтардың ядросы болып, өзінің сенімі үшін өлімге бас тігуге дайын 

тұратын фанаттардың іс-әрекеттері болады.  

«Терроризм» термині ең алғаш 1798 жылдан бері қолданылып келеді. Терроризмнің алғашқы толқыны 

француз революциясынан басталды. Екінші толқыны ХІХ ғасырдың соңғы үшінші бөлігінде болды. Ирландия, 

Македония, Сербия және бірқатар мемлекеттерде ұлттық-радикалистік терроризм (мақсаты – ұлттық 

мемлекетті құру); Франция, Италия, Испания мемлекеттеріндегі революциялық-демократиялық терроризм 

(мақсаты – мемлекетті бұзу); Ресейдегі «Халықтық ерік» мен «Социалист-революционерлер» партияларының 

революциялық-демократиялық терроризмі (мақсаты – революцияға серпіліс беру); 1910, 1914 - 1934 жылдары 

аралағында, дүниежүзілік соғыс, 1945 – 1975 жылдардағы оқиғалар. 1960 – 1970 жылдары жаңа саяси 

терроризмнің толқыны пайда болды. Бұл Италия, Германия, Жапония мемлекеттеріндегі соғыстан кейінгі 

«экономикалық ғажайып» жағдайында әлеуметтік құрылымдар мен институттар экономикалық өзгерістерімен 

дамып үлгерместен болып жатты. Яғни «Қызыл бригада», «Қызыл Армия фракциясы», «Жапон Қызыл Армия» 

және көптеген экстремистік-солшыл ұйымдар (экстремистік-оңшыл ұйымдар аз) жоғары да аталған 

мемлекеттердің саяси жағдайын шындығында қиындатты. Бұл ұйымдардың террроры француз революциясы 

моделі негізінде қалыптастып, саяси-идеологиялық күрес құралы ретінде пайдаланылды. [1, 9 б.] 

Өте ауыр әлеуметтік құбылыс болып табылатын терроризмді психологиялық тұрғыдан зерттегенде, бұл 

құбылыстың туындауы мен дамуына тікелей және жанама әсер ететін факторларды жанжақты жүйелі әдіспен 

зерделеу қажет. Терроризм тарихи, этнопсихологиялық және басқа да түбірі бар, көптеген факторлардың 

әрекеттесуімен туындайды, әрі дамиды. Терроризмнің туындауы мен дамуына, құқықтық мәдениеттің 

төмендігі, саяси және әлеуметтік есептеулердің қателігі, мемлекеттік аппараттың әлсіздігі, шенеуніктердің 

жемқорлығы және арнаулы қызметтің төменгі кәсібилігі әсер етеді.  

Сепаратизм (французша. Separatisme – бөлектеу) негізінде бөлінуге, бөлектеуге итермелейтін заңсыз 

әрекеттер. Сепаратизмнің ұйымдық жағынан ұлттық экстремизге қатысы бар. Саяси және әлеуметтік аясында 

сепаратизмнің әрекеттері көпұлтты мемлекеттерді бөлшектеуге, бір ұлттың үстемдігін көрсетуге бағытталады. 

Сонымен қатар бұл құбылыс бірнеше ұлттардың өз мүмкіншіліктері мен үстемдіктерін орнатуға бағытталған 

әрекеттерін бейнелейді. Бұндай іс-әрекеттер ұлтаралық қатынастарды қиындатуға, әрі халықтар арасындағы 

текетірес пен араздастыруға итермелейді. Сепаратизмнің бір түрі ретінде этно-діни экстремизм термині де 

қолданылады. 

Экстремизм (латынша. extremus – ең шеткі) – бұл белгілі немесе қайсыбір мәселелерді шешуге 

бағытталған ең шеткі көзқарастарды жақтаушылық және радикалды шаралар. [2, 33 б.] 

Азия мен Европа, Солтүстік пен Оңтүстік Америка және Африкадағы мемлекеттердегі саяси 

басшылықтың алдындағы ең қиын мәселелердің бірі экстремизм болып табылады. Экстремизм – ғасырлар бойы 

адамзатпен жалғасып келе жатқан, өте күрделі әлеуметтік-саяси құбылыс. Экстремизм мемлекеттің, қоғамның, 

жеке бастың өмірлік маңызы бар, кез келген мемлекетке аса қауіп төндіретін құбылыстардың қатарына енді. 

Қазіргі таңда оның әрекеттерінің мынандай жүйелі сипаттамасы көрінуде, террорлық актілер сияқты, өкіметті 

күштеп басып алуға шақыру, мемлекеттік және қоғамдық қайраткерлерге, саяси көшбасшылар мен 

белсенділерге қауіп төндіру, кепілдікке алу, әкімшілік және мекемелердің ғимараттарын басып алу, шетел 

өкілдіктеріне қарсы пикет және жарылыс, жаппай тәртіпсіздік және басқалай күштеу актілерін ұйымдастыру.  

Криминология, қазіргі саясаттану және саяси әлеуметтану ғылымдардың зерттеуінде экстремизм 

көпжоспарлы мәселе болып табылады. Соңғы жылдары оның мәні мен мазмұнына, басқа құбылыстарға  қатысы 

жөнінде ғылыми дебаттар белсенді жүруде. Заң, философия және саясаттанудың ғылыми әдебиеттерінде 

экстремизмнің жалпы қабылданған қатал анықтамасы жоқ. Экстремизмді көбіне әр түрлі құбылыс ретінде: яғни 

әр түрлі класстық және азаттық күрес формалары кейпінде, қылмыс құрамының элементтері бар, әрі қылмысқа 
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жетелейтін саяси күштеушілік арқылы болатындығынан түсіндіріледі. Бір жағынан экстремизмді саясаттағы 

(немесе позицияда) қарсы жақпен еш ымыраласпайтын және субьектінің агрессиялық қалпын бейнелейтін 

спецификалық сызық ретінде түсіндіріледі; әр түрлі бағыттағы идеологиялық ағымдардың болуы, ең шеткі 

солшыл немесе оңшыл позицияда болуы; саяси күрестің әдісі ретінде, оппоненті немесе қарсыласымен бірлесіп 

қызмет етуден, әрі келісімге келуден бас тартушы; әр түрлі деңгейде дамушы, әлеуметтік келеңсіз қарсылық 

көрсетуші: қоғам, класс, бөлек қоғамдық қабаттар, ұлттық, әлеуметтік, діни және кәсіби топтар - әр түрлі 

аумақтарда және әр түрлі идеологиялық-саяси негізде. 

Қазақстандық және Ресейлік әдебиеттерде осы құбылысқа арнайы зерттеліп жазылған еңбектер көп емес, 

әрі кешенді ғылыми түсінудің пәні болмады. Экстремизм мәселесімен айналысқан көптеген зерттеушілер 

«экстремизм» ұғымын тар және кең мағынада қарауды ұсынады. 

Экстремизмнің тар түсіндірмесінде саяси қозғалыс пен партиялардың заңсыз қызметі, сонымен қатар 

мемлекеттік құрылымды күштеп өзгертуге, ұлттық мен әлеуметтік жанжалды қоздыруға бағытталған 

лауазымды адамдар мен жеке тұлғалардың әрекеттері тұрғысынан айтылады. Экстремизмнің осындай 

түсінігіне мыналар тән болып табылады: бейресми саяси қызмет, заңсыз зорлаушылықтың болуы, 

ұлтшылықтың, расизмнің немесе әлеуметтік-класстық антагонизмнің ең шеткі формалары; идеологиясының 

әшейіндігі мен жалпышешейлігі, қоғам өміріндегі қиындау мәселелерді шешудің төте жолы мен тәсілін жай 

ғана ұсыну және оны нақты өмірде іске асыруда сәтті болатындығына көпшілікті сендіру. [3, 41 б.] 

Ал енді «экстремизм» ұғымының кең түрдегі түсінігі оның өз этимологиясынан шығарылады. 

Экстремизм – бұл ең шеткі шараларды, әрекеттерді, көзқарастарды, шешімдерді жақтаушылық. Саяси 

субьектілердің белсенділігі, яғни белгілі саяси белсенді тұлғалардың, қоғамдық топтардың, билік элитасының 

және контрэлитаның өздерінің саяси идеалын кіргізуге және түрлі мүмкін жолдармен алға қойған мақсаттарын 

іске асыруға, күштеушіліктің түрлі тәсілдерін қолдануға, мемлекеттік билікке, жалпы көпшілікке немесе 

қайсыбір элементтеріне, халықаралық ұйымдарға қарсы бағытталған әрекеттері. 

Зерттеушілердің криминологиялық талдау жоспарында экстремизмді негізгі екі типке бөледі: 

рационалдық; иррационалдық. 

Экстремизмнің рационалдық түрлеріне мыналар жатады: саяси; идеологиялық; ұлттық; діни; 

экологиялық. Саяси экстремизмнің басты белгісі – билікке жету мақсатын жүзеге асыруға, экстремистік 

әрекеттің саяси бағытталғандығы. Саяси экстремизмнің идеологиялық экстремизммен тығыз қатынаста болады, 

тіпті кейбір жағдайларда бұл екі тип бір-бірімен бірігіп кетеді. [4, 75 б.] 

Ұлтаралық қатынастарда ұлттық экстремизм ұлттар мен халықтардың арасындағы жеккөрушілік пен 

жауыздықты қоздырудан байқалады. Яғни аумақтық шайқастарда, қарулы қақтығыстарда, жергілікті емес 

ұлттарға геноцидтік актілерді қолдануда, «өз халқының» құқықтары мен мүдделері, мәдениеті мен тілін қорғау 

бағыты тұрғысынан әрекет етуде көрінеді. 

Діни экстремизм бір немесе бірнеше конфессия арасында жеккөрушілік, шыдамсыздық, араздық сияқты 

әрекеттерден туындайды. Көбінше саяси мақсаттарға пайдаланады. Бір жағынан зайырлы мемлекетке қарсы 

немесе билік ететін орындарға өз конфессия өкілдерін бекіту үшін әрекет етеді.  

Діни экстремизм кейбір ұйымдарда аяусыз культтік акцияларда (ұжымдық жаппай өз-өздерін өлтіру)  

көрінуі мүмкін. Діни экстремизм бағыттарының бірі тоталитарлық секталар болып табылады, яғни жекелеген 

жағдайларда құлдықтан немесе ұйымдасқан қылмыстан еш айырмашылығы жоқ, діни фразеологияны 

пайдаланумен бүркемеленген (мысалы, жапондық аум Сенрике сектасы, Ресейде жаппай жою қаруымен қыруға 

бағытталған акцияларды ұйымдастыруға оқталды, бұған дейін жапон астанасында осындай акцияларды 

жасады). Діни экстремизмнің айқын құбылыстардың бірі сатанизм болып табылады. Дәстүрлі дінге қарсы 

антагонистік құбылыс болуымен қатар, әлемдегі кейбір елдердегі адамдардың негізгі сенімдеріне айналып та 

үлгерді. Сатанистік қозғалыс және сатанистік шіркеудің дамуы, әсіресе кейбір жастардың арасында мыңдаған 

жылдар бойы мода сияқты жайылды. Бұқаралық ақпарат құралдарында да сатанизм кейде ашық жағдайда 

жарнамалайды. Сиқыршылар мен арбаушылар медициналық қызмет түрлерін және әлеуметтік аясын жаулап 

ала бастады (жанұя немесе неке мәселелерін шешу, бизнестегі жетістікті қамтамасыз ету және т.б. сияқты). 

Ритуалдық өлтірудің көбеюі – сатанистердің әрекеттерінен туындаған өкінішті жағдайлар.  

Экологиялық экстремизм тіпті дамыған мемлекеттерде күш ала бастады. Экологиялық экстремизмнің 

түбірі мемлекет пен қоғам арасында экологиялық мәселелерге байланысты шыға бастады. Табиғатқа деген 

сүйіспеншілік пен қайғыру қоршаған ортаны қорғаушыларды радикалды акцияларға итермелейді. «Жасылдар» 

партиясы Европада мәшһүр болды. 

Иррационалдық экстремизмнің түрлеріне мыналар жатқызылады: жастардың қарсылық қозғалыстары 

(хиппилер, панкилер, вандалдар, наркомандар қауымдастығы және т.б.); психопатиялық экстремизм; спорттық; 

мәдени. [5, 77 б.] 

Діни экстремизмнің биологиялық және әлеуметтік-психологиялық негізі болып өз-өзін сақтау 

инстинктінің (сезімнің) төмендігінен болады. Биологтар мен хайуандар әлемін зерттеуші өкілдердің айтуы 

бойынша, бұндай құбылыс ұжымдық кейпі де өмір сүретін хайуандарда кездесетіндігін айтады. Тобырда 

немесе үйірде әрдайым мынандай ерекшіліктер кездеседі, яғни ұжымның мүддесі үшін, өз-өзін құрбан етеді. 

Иррационалдық экстремизмнің шығуы туралы делинквенттік топтың теориясы бойынша ашылады. Бұл 

жөнінде «Кәмелетке толмағандардың қылмыскерлігі және мүмкіндіктері; криминалдық жасөспірімдер тобының 

теориясы» атты кітап авторлары Р. Кловард және Л. Один деген американдық ғалымдар 1961 жылы 

монографиялық еңбектерін жариялайды.  
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Саясаттану ғылымында діни-саяси экстремизмді зерттеуші А.А. Нуруллаев біріншіден, діни 

фундаментализм мен радикализмнің бір-бірінен айырмашылығын қысқаша былайша тұжырымдайды: 

Фундаментализм – бұл идеология, дүниетаным. Ал радикализм – бұл «мемлекеттің немесе қоғамның саяси 

жүйесінің тұрақтылығын радикалды шаралардың көмегімен тез арада өзгертуге бағытталуын қолдау» (саяси 

анықтама). Радикализм – идеологияның өзі емес, ол идеологияны таратудың формасы. Екіншіден, бұл 

зерттеушілер, фундаментализм өз мақсаттарына жету үшін радикалды болуы немесе болмауы мүмкін дейді. 

Бұл зерттеушілердің қысқаша қорытындысында діни экстремизм мынандай түрлі жағдайда көрінуі мүмкін 

дейді: фундаментализм радикаланған түрде (өз мақсаттарын іске асыруға), немесе радикалдық идеологияның ең 

шеткі түрі ретінде (көбінше – қандай да маргиналды діни топтарда), немесе басқадай түрде. [6, 21 б.] 

Қорыта айтқанда терроризмнен, сепаратизмнен, радикализмнен, экстремизмнен, және радикалды 

фундаментализмнен туындайтын құбылыстар қоғамға қауіпті болып табылады. Бәрінің қауіп төндірер обьектісі 

– әрине қоғамдық қауіпсіздік. Бірақ бұл құбылыстарға ортақ тән нәрселер мыналар болып табылады: міндетті 

түрде идеологиялық базаларының болуы. Яғни идеологияларында еш қисынға сәйкес келмейтін біржақты 

идеологиялық саясаттың болуы. Тек өз көзқарастары мен әрекеттерінің саяси, идеологиялық, психологиялық, 

моралдық, діни жағынан негізсіз ақталу немесе соның дұрыстығына көзсіз сену. Өз мақсаттарына жетуі үшін әр 

түрлі әдістерді, тәсілдерді, мүмкіншіліктерді пайдалануы. Нақты өз әрекеттерін асырушы субьектілердің 

эмоциялық көзсіздікке, психологиялық жабайы трансқа түсу сияқты, сонымен қатар басқадай жағдайлардағы 

сезімдерге берілуі болады. Бұл олардың арнайы мақсаттары мен тікелей қасақана ниеттері арқылы саналы және 

ерікті жағдайда қылмыс жасайтындығын көрсетеді.  
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ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ МЕЖЭТНИЧЕСКОГО СОГЛАСИЯ В КАЗАХСТАНЕ И ЕГО РАЗВИТИЕ НА 

ДАННОМ ЭТАПЕ 

 

Межнациональное согласие - это не только выражение цивилизованности общества, это тенденция 

будущего, то, что утверждается сейчас в жизни Казахстана и других стран, особенно актуально в процессе 

глобализации развития мирового сообщества. 

Межнациональное согласие является необходимой стороной не только национального, но и простого 

общения людей, т.к. в результате этого общения создаются различные формы интеграционных процессов. 

Межнациональное согласие - это не просто количественный рост обмена материальными и культурными 

ценностями между нациями и народностями. Это постепенное возникновение и развитие общих черт в 

результате того, что достижения одних народов переходят в достижение других. Это преодоление фактического 

неравенства в экономическом, социально-политическом, научно-техническом и культурном отношении. 

Казахстан на протяжении многих веков является своеобразным мостом между Западом и Востоком, 

связующим звеном древних евразийских цивилизаций, впитавшим в себя духовные начала, гуманные идеи и 

лучшие традиции мировых культур. 

Одним из основных направлений внутренней политики современных государств является обеспечение 

мира и согласия среди населения. 

Ядром казахстанской внутренней политики является обеспечение межэтнического согласия. 

Свое начало обеспечение межэтнического согласия берет с всеобщей декларации прав человека от 10 

декабря 1948 года, где указано, что все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах. 

Они наделены разумом и совестью и должны поступать в отношении друг друга в духе братства. Помимо этого, 

отмечено, что каждый человек независимо от расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных 

убеждений, национального или социального происхождения обладают равными правами и свободами 

Становление и развития межэтнических отношений прошло в несколько этапов. 

Первый этап начинается с 1989 года по 1995 год. В этот период зарождаются этнокультурные 

объединения, принимается Конституция РК и создается Ассамблея народа Казахстана. Принятые 

концептуальные документы законодательно закрепили за казахским народом статус государствообразующей 

нации, придали ей статус нации-ядра. 
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Второй этап охватывает период с 1995 года по 2002 год. Начинается с принятием Конституции 1995 

года, закрепившей общегражданские принципы характера государственности с переходом к территориальной 

(гражданской) модели нации. В эти года происходит консолидация казахстанского общества вокруг казахского 

народа. Целью государства стало проведение целенаправленной политики наци строительства в рамках 

поставленной задачи. 

Третий этап начинается с 2002 года по 2007 год. В это время разрабатывается политика по 

формированию казахстанской модели межэтнической толерантности, принимаются ряд программных 

документов: Стратегия Ассамблеи народа Казахстана до 2011 года, Государственная программа развития и 

функционирования языков, Концепция «Идейная консолидация общества — как условие прогресса 

Казахстана». 

Четвертый этап начинается с 2007 года. Он характеризуется интеграцией казахстанского общества в 

единый народ, укреплением национального единства народа Казахстана и общественного согласия, 

сохранением государственности и независимости.  

На современном этапе процесс развития общества неразрывно связан с процессом межнационального 

согласия. Двадцать лет назад Казахстан начал отчет нового времени. На исходе 20 века многонациональный 

народ Казахстана, объединенный общей судьбой, подтвердил стремление к суверенитету, демократии и 

социальному прогрессу. Сегодня на часах казахстанцев - время единства и независимости, а главный итог 

судьбоносных перемен - утверждение в Республике гражданского мира и национального согласия. 

В суверенном Казахстане провозглашен и реализован принцип унитарности как основы 

государственного строительства. Интеграция наших народов основана на сохранении этнической уникальности 

нашей страны. В Казахстане мы наблюдаем стабильность в межнациональных отношениях как результат 

возрождения и развития культуры всех этносов. 

Полиэтнический состав населения выдвигает как стратегическую задачу нашего государства добиваться 

и сохранять консолидацию казахстанского общества на основе межнационального согласия. Эта задача 

определена в Конституции Республики Казахстан и в программе долгосрочного развития «Казахстан-2030». 

Сохранение межнационального согласия является основой государственной политики. Идея этнического 

согласия, равноправия всех этносов и этнических групп, совместно проживающих в Казахстане, является 

нормой закона. При этом гарантируется сохранение этнической самобытности и этническо-культурного 

многообразия Каазхстана. Все это подтверждает, что фундаментальной основой внутренней политики 

выступает, прежде всего, принцип межэтнического консенсуса. Консолидация во имя прогресса - так кратко 

можно охарактеризовать лейтмотив внутренней политики Республики Казахстан. 

Реальным институтом консолидации всех этносов нашей страны стала Ассамблея народов Казахстана. 

Ассамблея является организатором, инициатором и координатором многоплановой работы по укреплению 

межнационального согласия. 

Выступая на Ассамблеи народов Казахстана, президент Республики Казахстан Н.А. Назарбаев говорил 

следующее: «Особо я хотел бы обратиться к нашим специалистам-политологам, ученым сферы общественных 

наук. На мой взгляд, проблемы межнациональных отношений могут и должны стать ключевыми в ваших 

сегодняшних исследованиях. Общество чрезвычайно нуждается в четкой характеристике процессов, 

происходящих в этой области, прием не только  Казахстана, но и во всем мире, знании возможных перспектив 

становления межэтнических отношений». 

Межнациональное согласие - это объективный и закономерный процесс, который необходим всем 

нациям и народностям и который развивается на основе добровольности и взаимности. Казахстан избежал 

конфликтов на национальной и религиозной почве, и сегодня наша страна представляет собой убедительный 

пример стабильности и согласия в многонациональном и многоконфессиональном государстве. 

Сама жизнь подсказывает, что путь созидания нового общества лежит не через противостояние, а через 

согласие между народами. Поэтому укрепление межнационального согласия является главным приоритетом 

дальнейшего развития казахстанского общества. 
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МЕЖЭТНИЧЕСКОЕ СОГЛАСИЕ КАК ПРИОРИТЕТ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА И ЕГО 

РЕАЛИЗАЦИЯ В КАЗАХСТАНЕ В РАМКАХ ПЛАНА НАЦИИ «100 КОНКРЕТНЫХ ШАГОВ» 

 

На сегодняшний день проблема межэтнического согласия в мире актуальна как никогда. Если 

гражданская война в Сирии и другие межнациональные столкновения на Ближнем Востоке носят более 

скрытый характер и представляются больше в контексте межрелигиозной розни, то националистическая 

составляющая конфликтов между светскими государствами прослеживается наиболее четко. Особенно ярко эти 

процессы представлены в странах бывшего СССР, где за последние два года произошло несколько крупных 

этнических конфликтов. Среди них было два  наиболее масштабных: русско-украинский в Восточной Украине, 

связанный с отсоединением Крыма и последующей войной в Донбассе, и армяно-азербайджанский, 

выражающийся в столкновениях в Нагорном Карабахе, который до сих пор находится в открытой стадии, не 

урегулирован ни со стороны ООН, ни со стороны турецких или российских посредников [1].  

Эти конфликты показывают, что суверенным государствам не следует полностью рассчитывать на 

помощь в разрешении своих проблем со стороны ООН или союзников по политическим блокам. Простой 

пример тому Нагорно-Карабахский конфликт: крайне затруднительные территориально - логистические 

условия для постоянного мониторинга угрозы новых столкновений со стороны ООН и ОБСЕ, и слабость 

позиции «третейского судьи» со стороны российского руководства. Россия не может открыто осудить ни 

армянскую, ни азербайджанскую сторону, так как имеет с обоими государствами ряд весомых политических 

договоров, а  также тесные связи в экономике и культуре. Турция же никак не влияет на руководство 

Азербайджана, так как ее конфронтация с Россией вынуждает правительство Эрдогана если не создавать, то 

хотя бы не мешать появлению очагов напряженности рядом с российскими границами. По вопросам 

политического сдерживания России в регионе и мире, Азербайджан является единственной страной, где еще 

применима «тюркская карта».  

При анализе проблемы следует также учитывать потенциальную эскалацию украинского конфликта, 

возможность нового витка напряжения в узбекско-кыргызских отношениях и другие межнациональные и 

межрелигиозные противостояния, как в Евразии, так и во всем  мире. В стране, где проживают представители 

более 130 этносов, подобные процессы могут найти отклик в рамках национальных диаспор, что выльется в их 

возможные столкновения уже на территории третьего государства, как это происходит в соседней России. 

Несмотря на то, что этническая политика Российской Федерации в регионе является одной из наиболее 

толерантных, таких прецедентов возникает большое количество, и как показывает практика, даже конфликты, 

имеющие под собой бытовое основание, развязываются вследствие внешнего политического повода или 

национального эгоизма. 

Четко выверенная политика межнациональной консолидации является единственно верным курсом для 

Казахстана в процессе построения гражданского общества, сплоченного перед внешними вызовами и угрозами. 

Как констатирует Президент Республики Казахстан Н.А.Назарбаев: «Национальное согласие – основа 

стабильности и развития Казахстана. Это не магическая формула и не политический штамп. Это действительно 

основа нашей внутренней политики» [2]. Казахстанская модель межэтнического и межконфессионального 

согласия признана в мире в качестве «ноу-хау» и вызывает интерес у мирового сообщества. Свидетельством 

тому является тот факт, что позитивный опыт Казахстана стал предметом изучения и обсуждения в рамках 

специального расширенного семинара ОБСЕ в Гааге в 2009 г.  

Аналогичный путь среди государств СНГ в этом ключе избрала Республика Беларусь. Известный 

белорусский политолог Л.Е. Криштапович в коллективном аналитическом труде «Белорусский путь» 

описывает межнациональную политику это государства следующим образом: «В общественном мнении 

белорусская нация традиционно считается бесконфликтной. И это действительно так. Беларусь выгодно 

отличается от соседей своей стабильностью. Но, как и всякий живой организм, наше государство динамично. 

Социальные противоречия – источник движения, развития. Таковы объективные законы истории. И от этого не 

уйти. В целом же и государство, и сами граждане многое делают для разрешения противоречий на стадии их 

зарождения и тем самым не дают им развиться до конфликта. В Беларуси нет объективных оснований для 

межэтнического противостояния. И не только потому, что в Беларуси проживает подавляющее большинство 

белорусов. Главная причина межэтнического согласия – выверенная политика государства в этой области, не 

ущемляющая национальных интересов различных этносов, проживающих в нашем государстве. Примером 

конструктивного взаимодействия и сотрудничества национальных объединений друг с другом и органами 

государственного управления служит Консультативный межэтнический совет из числа представителей 

национальных общественных объединений, на заседаниях которого обсуждаются наиболее актуальные 

вопросы межнациональных отношений и уставной деятельности объединений. 

Поступательное развитие межнациональных отношений в республике свидетельствует о том, что 

белорусское общество сохранило интернациональный характер, отвечающий тенденциям развития 

современного демократического общества. 

Это же касается и межконфессиональных отношений. Дело в том, что религиозная сфера общества 

автономна. Она развивается по своим специфическим, имманентно присущим ей законам, регулируется 
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вероучением, каноническими становлениями и нормами конкретных религий и представляет собой 

исключительно внутреннее дело религиозных организаций, личностную сферу внутренних убеждений и 

переживаний верующих людей. Отметим сразу, что отношение к религии и церкви стало абсолютно лояльным 

со стороны государства, а количество верующих в Беларуси резко возросло. Об этом можно судить не только 

по внешнему облику городов и сел, в ландшафт которых органично вписались отреставрированные старые и 

построенные новые культовые здания, официальной статистике, но и по повседневной жизни, обыденному 

сознанию наших граждан, их религиозным помыслам и чувствам. 

Таким образом, в Беларуси сформировался свой уникальный опыт гармоничных межконфессиональных 

отношений» [3, с.79-80]. 

В главе этой книги «Кристаллизация национального сознания», Л.Е.Криштапович говорит о том, что не 

только история «дружбы народов» и родственные связи с соседями поддерживают мир в республике. Прежде 

всего, в межнациональной политике Беларуси лежит ряд особенных политических принципов, которые 

правительство страны старается соблюдать:  

 социальная справедливость;   

 народовластие; 

 труд и солидарность;  

 дружба народов; 

 союзность [3, с.91]. 

То есть  на первое место  выходят внутренние консолидирующие факторы народной политики, а лишь 

после него внешний фактор «союзности» и общего исторического единства с Россией и Украиной. 

Если многие привыкли считать, что в Беларуси долгое время не было этнической напряженности, то это 

мнение не совсем верно. В действительность в стране также присутствуют свои националисты с панлитвинской 

концепцией, имеющей довольно продолжительную историю со времен Речи Посполитой. Многие западно-

белорусские общественные движения поддерживают их взгляды. Наличествуют даже «змагарские» боевики, до 

сих пор воюющие в националистических батальонах Национальной Гвардии Украины. Подобные факторы 

крайне негативно отражаются на белорусской политике, как внешней, так и внутренней, благодаря чему страна 

может потерять союзников, как в лице Украины с Польшей, так и России. Однако от внутренней 

напряженности государство более защищено, в Беларуси литвинисты не имеют необходимого влияния, многие 

радикальные организации запрещены законами, основанными на вышеописанных принципах [4]. 

Однако природе этих движений в Беларуси есть логическое объяснение: во-первых, в прошлом 

множество русских и литвинских племен достаточно толерантно уживались в конфедеративном польском 

государстве, их знатные роды имели ряд дворянских преимуществ, которых были лишены вследствие походов 

московитов, и более позднего захвата империей Петра I. Походы России, как во время Северной войны, так и во 

время разделов Речи сопровождались бесчисленными грабежами и убийствами местного населения. Во-вторых, 

Беларусь пережила нацистскую оккупацию, вследствие которой эти движения получили фундамент сначала для 

коллаборационистских нужд, а позже для локальных националистических. 

Казахстан же не был оккупирован, а годы советской власти и общая тяжесть политических пертурбаций 

того периода сформировали своеобразную «прививку» от межэтнической розни. Однако долгие годы советской 

власти, а также политика раскулачивания хоть и стали для этносов Казахстана тяжелейшим испытанием, но не 

сформировали институты реакции в виде русского земельного дворянства или местного басмачества, как в 

других странах.  

В «параде суверенитетов» 90-х годов ХХ в. Республика Казахстан была уже светским государством, 

вполне состоявшимся в процессе внутренней консолидации. Ведь эти процессы в политической науке 

напрямую связаны с культурным самосознанием населения, который за годы цивилизационного процесса был 

выработан на уровне политики всех постсоветских государств. 

Но новое время выявило и активизировало новые вызовы, риски и угрозы и, как можно наблюдать, не 

все государства с ними справляются успешно. Важную роль в строительстве модели межэтнического согласия 

в Казахстане, в том числе через формирование эффективной нормативно-правовой базы, играет оригинальный 

институт - Ассамблея народа Казахстана. Следует признать, что на первых этапах своего становления 

Ассамблея народа Казахстана не воспринималась многими политическими силами с должной степенью 

значимости. Её считали органом подконтрольным Президенту и работающим лишь в культурологическом 

контексте, без явной политической роли в казахстанском обществе. Такое понимание являлось в корне 

неверным, так как ставило под сомнение значимость данного института и дискредитировало его в глазах 

граждан. А если этот институт воспринимался в качестве недееспособного выполнять политические функции, 

то он мог бы быть либо расформирован, либо не смог бы выстоять перед новыми межэтническими проблемами, 

обусловленными как бытовыми, так и внешнеполитическими факторами. 

По этой причине  позиция Президента Н.А.Назарбаева о наделении Ассамблеи народа Казахстана 

большим политическим суверенитетом и постановка для нее конкретных новых задач, была прежде всего 

направлена на разрушение ошибочного мнения об этой организации как о «карманном институте действующей 

власти». Нельзя было оставлять такую важную отрасль национальной безопасности, как межэтническое 

согласие без соответствующего институционального оформления и контроля.  

В Программе «100 конкретных шагов», разделе «Идентичность и единство», сформулированы два 

пункта, охватывающие важнейшие параметры дальнейшей реформы данной сферы. 
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- Разработка проекта патриотического акта «Мәңгілік ел». 

- Разработка и реализация масштабного проекта Ассамблеи народа Казахстана «Большая страна – 

большая семья», который укрепит казахстанскую идентичность и создаст условия для формирования целостной 

гражданской общности [5]. 

Выступая на XXII Сессии Ассамблеи народа Казахстана, Президент Н.А.Назарбаев акцентировал особое 

внимание на следующем: «Перед Ассамблеей по-прежнему стоит задача по недопущению политизации сферы 

межэтнических отношений. Мы будем жестко пресекать любые формы национального радикализма, с какой бы 

стороны они не исходили. У нашего общества уже выработался определенный иммунитет ко всякого рода 

радикальным призывам и провокациям. Но Ассамблея народа Казахстана должна всегда держать руку на 

пульсе общества, и совместно с соответствующими государственными органами принимать превентивные 

меры. Для АНК должна быть разработана специальная программа ее участия в реализации внутренней 

политики государства, мобилизации всех этносов на решение комплекса общегосударственных задач. Нам надо 

организовать под эгидой Ассамблеи общенациональную акцию «Большая страна - большая семья» [6]. 

Это прежде всего означает формирование политического и юридического ужесточения ответственности 

граждан за подстрекательство к межнациональным внутренним конфликтам. Президент ясно дает понять, что в 

Казахстане могут существовать только толерантные отношения в вопросах межэтнических и культурных 

связей. 

Но основой нового регулирования данных отношений являются не только вышеуказанные подходы по 

формированию ответственности и культуры. Основой новой кооперации народов Казахстана должны стать и 

экономические отношения. Ведь именно из-за них на бытовом уровне возникает множество конфликтов, 

спровоцированных внешними факторами. Простой пример такой политики – Швейцария, где несколько когда-

то враждовавших народов, вполне спокойно уживаются между собой, а страна является образцом 

толерантности и согласия в Европе. 

Для меня, студента, будущая профессия которого будет связана с экономической сферой, интерес 

представляет также дополнение к 86 шагу Программы «100 конкретных шагов»: «Вся эта работа будет увязана 

с реализацией Концепции развития туристской отрасли Республики Казахстан до 2020 года (с учетом развития 

внутреннего туризма) и с созданием региональных культурно-туристских кластеров: «Астана – сердце 

Евразии», «Алматы – свободная культурная зона Казахстана», «Единство природы и кочевой культуры», 

«Жемчужина Алтая», «Возрождение Великого шелкового пути», «Каспийские ворота» [5]. 

Примеров государств, построивших толерантные межэтнические отношения в сферах совместного 

производства, сельском хозяйстве и  туристическом бизнесе достаточно много, как в Европе, так и в Азии. 

Помимо вышеупомянутых швейцарцев стоит привести пример македонцев и их страны, где каждый житель вне 

зависимости от этнического происхождения, как правило, знает более четырех языков, вежлив, обходителен и 

приветлив, так как его на то обязывает специфика туристического бизнеса, который является основой 

экономики государства. Или арабские племена ОАЭ, которые имеют множество проектов в международных 

проектах и торговле, создавшие у себя на территории первый проект по-настоящему международных торговых 

центров «Global village». А, к примеру, мононациональные Швеция и Япония очень сильно отстают в этих 

областях хозяйствования от вышеприведенных примеров. Стоит обратить внимание на такую закономерность - 

чем меньше страна интегрирована в туристический бизнес, тем сильнее в ней национальная нетерпимость. Это, 

конечно, не касается государств с изначально плохими рекреационными условиями, но здесь очень показателен 

пример Турции - в связи с сокращением колоссальных туристических потоков по причине всплеска местного 

радикализма политической жизни. 

В современном мире, переживающем капиталистический бум, рыночные отношения зачастую 

становятся определяющими в установлении каких-либо более широких отношений партнерства и 

сотрудничества. Исходя из этого правила, Казахстан, во-первых, сумеет обезопасить себя изнутри, а во-вторых, 

развить новый вид национального хозяйствования. 

Туристический аспект в формировании сотрудничества, конечно, имеет большое значение, но не следует 

игнорировать возможность выстраивания совместных промышленных, экологических и сельскохозяйственных 

проектов. Ведь подобные международные взаимоотношения сближают народы в лице конкретных, 

вовлеченных в бизнес индивидов, а не декларируют одни и те же истины на бумаге, не подкрепленные 

материалистическими доводами.  

Если Казахстан будет следовать подобному экономическому вектору, то его экономика и 

межнациональная безопасность значительно укрепятся. Что он наглядно и демонстрирует в кооперации с 

Китаем, Россией, Германией в новом китайском проекте Великого Шелкового Пути, в котором задействовано 

помимо различных государственных институтов еще и множество рабочих и персонала различных этносов. 

Благодаря этому проекту, наше государство смогло покрыть частичные затраты на программу «Нұрлы жол», 

связанные с кризисными обстоятельствами Национального фонда. Как показывает практика, наше государство 

уже сегодня, по своей инициативе идет на контакт с зарубежными партнерами в лице различных государств и 

народов, что безусловно является благоприятным фактором на пути к политико – экономическому консенсусу в 

регионе. 

В заключении следует отметить, что экономические интересы являются не только предметом 

противостояния и конфликта, но и предметом сотрудничества и партнерства. И тот факт, что сама концепция 

Патриотического акта «Мәңгілік ел» и роли народа Республики Казахстан в его реализации носит также 
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дополнительный экономический характер, не может не внушать оптимизма. Казахстан и дальше будет 

следовать по намеченному пути консолидации своих этносов, ведь позитивные результаты такого курса 

благотворно влияют не только на политическую составляющую, но и все сферы общественной жизни.  
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ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ҰЛТАРАЛЫҚ КЕЛІСІМ – ӘЛЕУМЕТТІК ТҰРАҚТЫЛЫҚ ФАКТОРЫ РЕТІНДЕ 

 

Қазіргі уақытта ең үлкен әлемдік проблемалардың бірі - әлеуметтік тұрақтылыққа жету. Оның негізгі 

себебі - әлеуметтік теңсіздік. Бүгінде әлемде екі жүз миллионға жуық адам жұмыс таба алмай отыр. Еуропалық 

Одақтың өзінде жұмыссыздық соңғы он жылдықтардағы ең жоғары деңгейге жетіп, көптеген жаппай 

тәртіпсіздіктерге түрткі болып отыр. Расында, беделді халықаралық сарапшылардың басымы қазіргі әлемдік 

ахуалға тоқтағанда әлеуметтік мәселе әбден ушығып тұрғанын, тіпті бұны тез тұтанатын, тұрақсыздыққа тура 

апаратын кесел ретінде қарастырады. Соны ең алдымен мықты мемлекеттердің қаперіне салғысы келеді. 

Дегенмен, бұған қайрат қылуға Еуропа елдерінің өзінде де шама болмай тұрғанын аңғару қиын емес. Ал 

Қазақстанның бүгінгі әлеуметтік-экономикалық дамуы, әлеуметінің тұрмыс-жайы баршаға мәлім. КСРО 

ыдыраған тұста ұлтаралық жанжалдардың алаңы болады деп болжанған Қазақстан – бүгінде ұлтаралық келісім 

мен тұрақтылықтың мекені. Халықтың сыйластыққа негізделген тарихи тәжірибесі, қазақтардың мейірімділігі 

мен төзімділігі, осы құндылықтарға негізделген. Президент Нұрсұлтан Назарбаевтың салиқалы ұлт саясаты 

еліміздің тұрақты дамуына негіз болып отыр. Дегенмен, ұлт мәселесін шешудің амалын біржола айқындау 

мүмкін емес. Ұлттар мен ұлыстардың терең құпия болмысының сырын ашатын сандықтың кілтін тапқандар 

жоқ. 

Тәуелсіздік алған жылдардан бергі қоғамдағы жаңарулар, реформалар мен өзгерістер қазақстандық 

қоғамдағы әлеуметтік-саяси мәселелерді тыңғылықты зерттеу. 

Әр түрлі этнос тығыз араласқан тұста олардың бір-бірімен, бәсекелестігі, араздығы бірге жүреді. 

Олардың қарама-қарсы мүдделерін үйлестіру, ойларын бір жерден шығару үлкен саяси шеберлікті, ақыл-

парасатты талап етеді. Түрліше астыртын, құпия амалдармен ұлттар арасында сенімсіздік, өшпенділік ұялату, 

оларды керістіру оңай, ал жақындастыру, достастыру, келістіру – қиынның қиыны. Бір ұлтты екінші бір ұлтқа 

зорлап туысқан ету, болмаса ұлтты күштеп бақытты ету мүмкін емес. Ұлттың басқа ұлтты қабылдауының 

астарында психологиялық, мәдени, тарихи астарлар жатыр. Бүгін ұлтаралық келісім жаһандық мәселеге 

айналды. Соңғы жылдары ұлттық, діни топтардың құқын қорғайтын декларация, Еуропадағы этностық 

топтардың ерекшеліктерін сақтайтын арнайы заң қабылданды. 

Сонымен бірге ұлтаралық келісімнің, сыйластықтың шегі бар ма деген сауал туады. Әрине, бар. Келісім 

келісімпаздыққа, басқа ұлттардың қамы үшін өз ұлттық мүддеңді құрбан етуге, тіпті бара-бара өз ұлтынан 

безуге дейін апарса, ол ұлтқа қауіп туғызады. Өзімшілдік, жабайы ұлтшылдық, тағылық қандай қатерлі болса, 

шамадан тыс ымырашылдық та сондай қауіпті. Мұндай тым ымырашылдықты “ұлттық альтруизм” дейді. Басқа 

адамдарды қаншалықты сыйлағаныңмен, олар өзіңнің туған анаңдай, әкеңдей, бауырларыңдай, балаларыңдай 

бола алмайтыны сияқты, өз ұлттық құндылықтарыңның орны бөлек. 

Қазақстан халқын қазақ ұлтының төңірегіне топтастыру – мемлекеттігімізді нығайтудың жалғыз ғана 

жолы. Ел халқын біріктірудің маңызды факторлары – қазақтың жері мен тілі. Біздің Конституциямыз “Біз, 

ортақ тарихи тағдыр біріктірген Қазақстан халқы, байырғы қазақ жерінде мемлекеттілік құра отырып” [1] деген 

сөздермен басталады. Дегенмен, жерге деген көз қарас әртүрлі. Жер – қоғам тіршілігінің көзі, барлық ұлттарға 

бірдей қызмет ететін өндіріс құралы. Сонымен бірге жердің терең ұлттық мәні бар. Байырғы халық үшін жер – 

оның тұтас қауымдастық болып қалыптасуының, сақталуының және дамуының негізі. 

«Қазақстандық экономикалық өрлеуін түсіндіретін бірнеше негізгі факторлар бар. Ең алдымен ол – саяси 

және әлеуметтік тұрақтылық. Қазақстан әр түрлі ұлт және дін өкілдері бейбіт өмір сүріп жатқан елдің үлгісі 

http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31977084
http://www.akorda.kz/ru/speeches/internal_political_affairs/in_speeches_and_addresses
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іспеттес» - деп ТМД мен Түркиядағы Emerson Process Management компаниясының вице-президенті Йохан 

Ванедрплаетсе айтқан [2]. Оның  пікірінше, Қазақстан тұрақтылықтың арқасында Еуропаға 100 жыл қажет 

нәрселерге 15-20 жылда қол жеткізді. Бұл әлеуметтік тұрақтылықтың ең басты және маңызды көрсеткіші болып 

табылады. 

Елдегі әлеуметтік тұрақтылық мемлекеттік саясаттың басым бағыттарының бірі болып табылады. Сол 

себептен де, Елбасы әрдайым елді әлеуметтік жағынан жаңғыртуға, еңбеккерлердің мүддесін қорғауға 

байланысты алдыға нақты тапсырмалар қойып, бұл өзекті мәселеге ерекше мән беретіндігі мәлім. Осы талапқа 

сәйкес халқымыздың тұрмыс деңгейі көтеріліп, тыныс-тірлігі бұған дейінгіден де жақсарып, әлемдік өркениет 

сипатындағы өмір сүру қағидаттары жылдан-жылға нығайып отыруы көпшілік көңіліне қонымды да жағымды 

құбылыс болып жүр. 

Қазақстан үшін үcтіміздегі 2009 жыл сыртқы және ішкі саясаттамаңызды рөл атқаратын жыл, өйткені 

Қазақстан өзінің 2010 жылы ЕҚЫҰ-на төрағалық ету міндетіне қатысты биылғы жылдан бұл ұйымды 

басқарушы «үштіктің» құрамындағы қызметін бастауына байланысты өзінің саяси принциптерін айқындап, 

жаңарту шараларына аяқ басты. Қазақстан өзінің 2010 жылғы төрағалығының өкілеттіліктерін тиімді және 

қажетті салаларда жүзеге асыру үшінөз алдына төрағалықтың күн тәртібіндегі мәселелерді айқындап,оны 

жүзеге асырудың базалық жағдайлары мен шараларын негіздеуі қажет. 

Осындай шаралардың бірі ретінде Қазақстанның ЕҚЫҰ-на төрағалық етуі кезеңінде ұйымға мүше-

мемлекеттер арасындағы, посткеңестік мемлекеттер мен еуропалық елдер және де Шығыс пен Батыстық 

өркениетті ұстанушы халықтар арасындағы сындарлы пікір алмасуды қалыптастыруды алуға болады. Бұл 

жағынан алғанда Қазақстанның ЕҚЫҰ-на мүше-мемлекеттерге ұсынуға тұрарлықтай ұлтаралық және 

дінаралық келісімнің қазақстандық үлгісіне ие. Қазақстан Республикасы өзінің тәуелсіздігінің алғашқы 

күндерінен бастап-ақ ұлтаралық және дінаралық келісім нығайту шарасын мемлекеттік даму мен оның 

территориясындағы ұлттардың өсіп-өнуі, бірін-бірі сыйлауы мен құрметтеуінің негізгі принциптерінің бірі 

ретінде қарастырды. Тәуелсіздік алған жылдардан бергі қоғамдағы жаңарулар, реформалар мен өзгерістер 

қазақстандық қоғамындағы әлеуметтік-саяси мәселелерді тыңғылықты зерттеу қажеттігін көрсетеді. 

Қазақстандықтар тәуелсіздіктің өткен 24 жыл ішінде қоғамдық тұрақтылық, ұлтаралық келісім мен жалпы 

қазақстандық патриотизм, ұлттық сәйкестілікті қамтамасыз етудің өзіндік үлгісін жасады. Президент айтып 

өткендей: « бұл қазақстандықтардың өзіндік жаңалығы, біз оны мақтан тұтып, қорғай білуіміз қажет». 

Бүгінгі таңда Қазақстан ұлтаралық және дінаралық келісім мен ымырагершілікті негізге алған 140 астам 

ұлт өкілдері мен 40 астам дінді уағыздайтын үш мыңға жуық діни бірлестіктердің Oтаны болып отыр. 

Қазақстан тәуелсіздік жылдарында бұл стратегияның өміршеңдігін көрсетіп, оның бүкіл адамзат қауымының 

дамуындағы халықтардың өзара қарым-қатынас мәдениетінің қазақстандық үлгісінің қажеттілігін танытты. 

Халықтардың өзара қарым-қатынасы мәдениетінің қазақстандық үлгісі – бұл қоғамдағы шиеленістік, 

қақтығыстық жағдайды жеңу ғана емес, сонымен қатар, оның болашақта ұзаққа созылған қарсылық пен 

мәңгілік жек көрушілікке ұласып кетпеуінің алдын алу болып табылады. 

Қазақстан қоғамының бұндай жетістікке қол жеткізуі оның халқының ұжымдық субъекті ретіндегі және 

оның әрбір мүшесінің өз бойында ұлтаралық қарым-қатынас мәдениетін жоғары қоюында болып отыр. Бұған 

Қазақстан Республикасының алғашқы кезеңнен бастап зайырлы, құқықтық мемлекет ретінде дамуды қолға 

алып, өз конституциясында республика территориясында тұратын кез-келген азаматтың толық құқықтылығына 

кепіл болуы үлкен ықпал етті.Қазақстан Республикасының Ата Заңында: «Тегiне, әлеуметтiк, лауазымдық және 

мүлiктiк жағдайына, жынысына, нәсiсіне, ұлтына, тiлiне, дiни көзқарасына, нанымына, тұрғылықты жерiне 

байланысты немесе кез-келген өзге жағдаяттар бойынша ешкiмдi ешқандай кемсiтуге болмайды» [3] деп 

азаматтарының өз құқықтарын толығымен пайдалануына мүмкіндік жасаған. 

Әлемдегі кез-келген Қазақстан секілді көп ұлтты мемлекеттің өзінің тұтастығы мен тәуелсіздігін 

сақтаудың негізгі шарттарының бірі – ол оның азаматтарының ұлтқа бөлінбей, бір қауымға, тұтас халық 

дәрежесіне біріктіру мәселесі алынады. Сондықтан да, Қазақстан билігі өз азаматтарының ұлттық ерекшелігін 

сақтай отырып, жалпы қазақстандық ұлт дәрежесіне біріктіру саясатын ұстанған. Бұл бағытта негізгі назар әр 

ұлт өкілдерінің республика азаматы ретінде саяси топтасуы қарастырылған және ол ұлттардың мүдделерінің 

ортақтығына қатысты құрылып, мемлекеттік саясаттың жалпыұлттық құрылысында есепке алынуы қажет. 

Қазіргі таңда Қазақстандағы жалпы ұлттық құрылыстың негізгі құрамының бірі ретінде ұлттық плюрализм 

алынып отыр. Аталынған бағыттың жүзеге асырылуы барысында біршама жетістіктерге қол жеткізілген. 

Мысалы, біріншіден, әлеуметтік зерттеу деректеріне сай қазақстандық тұрғындардың басым бөлігі өздерін 

Қазақстан Республикасының азаматы деп санайтынын мәлімдеген. Екіншіден, Қазақстанда тұратын ұлт 

өкілдеріне өздерінің ұлттық-мәдени мүдделерін жүзеге асыруға қолайлы жағдай жасалынған. 

Осылайша, Қазақстан өз тәуелсіздігінің алғашқы жылдарынан бастап-ақ көп ұлтты және түрлі дінді 

ұстанатын қоғамда этностардың өзшілігі мен бірігуін сақтауға негізделген ұлтаралық қатынастарды қамтамасыз 

ететін өзіндік айрықша үлгіні қалыптастырған.Ұлтаралық қатынастардың қазақстандық үлгісі бірнеше негізгі 

деңгейде жүзеге асырылады: тұжырымдамалық деңгей; саяси-құқықтық (конституциялық) деңгей; 

институционалдық деңгей және ғылыми-әдістемелік деңгей. Тұжырымдамалық деңгей еліміздің ұлтаралық 

қатынастарындағы тұрақтылықты қамтамасыз етеді және ол: әлеуметтік-экономикалық, мәдени, ождандық, 

тұрмыстық және басқа да өзара тәуелді, толықтырушы факторларды есепке алу, Қазақстан ұлттарының өз 

мәдени дамуын еркін қамтамасыз ету және олардың мүдделерін қорғау мен жүзеге асыру принциптеріне 

сүйенеді. 
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Саяси-құқықтық немесе конституциялық деңгей мемлекеттің ұлтаралық қатынастар саласын реттейтін 

заңнамалық актілер және ұлттық саясатты жүргізуге қатысты басқа да құжаттардың негізінде жүзеге 

асырылады. Ұлтаралық келісімнің құқықтық негізі ретінде Қазақстан Республикасының Ата Заңы танылады. 

Тіпті Ата Заңның 39-шы Бабы: «ұлтаралық келісімді бұзатын кез-келген әрекет конституциялық емес деп 

танылады» деп көрсетілген. Сонымен қатар, Негізгі заңның 7 Бап («мемлекет Қазақстан халқының тілдерін 

дамыту мен оқуға жағдай жасайды») пен 19 Бап («әр азамат өз тілі мен мәдениетін пайдалануға құқылы») пен 

басқа да «Қазақстан Республикасының азаматтығы туралы», «ҚР тілдері туралы», «Мәдениет туралы», 

«Тарихи-мәдени мұралары объектілерін қорғау мен пайдалану туралы» заңдар Қазақстандық кез-келген 

азаматтың өз тілінде білім алу, дамыту мен мәдениетін уағыздауға мүмкіндік береді [4]. Сонымен бірге, 

Қазақстан ұлттары 2007 жылғы конституциялық реформаның нәтижесінде республиканың жоғарғы заң шығару 

органына өкілдер жіберу құқығына ие болды. Қазақстандағы ұлт өкілдері Қазақстан халқы Ассамблеясы 

арқылы өздерінің ұлттық мүдделерін еліміздегі жоғарғы трибуна арқылы шешеді. 

Осылайша ҚХА Қазақстан ұлттарының мүддесін қорғаушы нақты механизмге айналды. 

Институционалдық деңгейде ұлтаралық келісімді қамтамсыз етуші негізгі ұйым ретінде Қазақстан халқы 

Ассамблеясы танылады. Ассамблеяның қол астында 22 республикалық және аймақтық ұлттық-мәдени 

орталықтар жұмыс істейді. Олар өз кезегінде 470 астам облыстық, қалалық және аудандық ұлттық 

орталықтарды біріктіреді. ҚХА жұмысын жүргізуде оның аймақтық бөлімшелері – Кіші Ассамблеялар 

маңызды рөл атқарады. Қазақстан территориясының ауқымдылығы мен оның аймақтарында ұлт өкілдерінің 

топтасып орналасуы ұлт мәселелерін шешетін арнайы ұйымдардың қажеттілігін тудырды. Ұлтаралық 

келісімнің ғылыми-әдістемелік деңгейде жүзеге асырылуы төмендегідей шаралар арқылы жүргізіледі: 

ұлтаралық қатынастардың дамуының үрдісі мен жағдайының мониторингі; қауіп-қатерлерді айқындау; 

факторлық талдау мен қажетті ұсыныстар жасау. 

Әлемдегі елдердің басым көпшілігі көп ұлтты болғандықтан, әр түрлі этностардың басын қосу, 

мемлекеттің тұтастығын сақтау – оның мәдениеттілігінің басты белгісі. Бүгін ұлтаралық қатынастарды 

біржақты түсіну жиі кездеседі. Көбіне көп бұл саланы ұлттардың өзара ынтымақтастығы, бірлесуі деп 

ойлаймыз. Алайда, бұл мәселенің екінші жағы да бар. Әр түрлі этностар араласқан тұста олардың бір-бірімен 

шендесуі, бәсекелестігі, араздығы бірге жүреді. Олардың қарама-қарсы мүдделерін үйлестіру, ойларын бір 

жерден шығару үлкен саяси шеберлікті, ақыл-парасатты талап етеді. 

Ұлттың басқа ұлтты қабылдауының астарында психологиялық, мәдени, тарихи астарлар жатыр. 1831 

жылы поляктардың патша өкіметіне қарсы көтерілісін алғашқыда баса алмай, жеңіліске ұшыраған Ресей 

әскерін отарлаушы әрекеттері үшін Еуропа баспасөзі, орыс интеллигенция өкілдері өткір сынаған. Астамшыл 

ұлттық идея, тіпті парасатты, адамгершілігі зор адамның да басын айналдырады. Ал орыстар мен поляктардың 

арасында бүгін де селқостық басым. 

Бүгін ұлтаралық келісім жаһандық мәселеге айналды. Соңғы жылдары ұлттық, діни топтардың құқын 

қорғайтын декларация, Еуропадағы этностық топтардың ерекшеліктерін сақтайтын арнайы заң қабылданды. 

Ұсақ (миноритарлық) тілдерді қорғайтын конвенция мақұлданды. Венгрияда, Ресейде, басқа да көптеген 

мемлекеттерде ұлтаралық келісімге арналған заңдар да бар. Сол секілді, Қазақстанның да өзіндік бір ұлтаралық 

келісімнің моделі бар. 

Қазақстандық моделді демократиялық келісім моделі деуге болады. Тәуелсіздік алған тұста халықтардың 

басым көпшілігінің санасында Ресей территориясының жалғасы ретінде қабылданған Қазақстан бүгін әлемге 

белгілі дербес мемлекет болып танылды, Қазақстан халқы деген қауымдастықтың іргетасы қаланды. Дегенмен, 

қазақстандық келісімнің негізі – қазақстандық азаматтықты қабылдау әртүрлі жағдайларға байланысты еді, 

жеке бастың іштей таңдауымен қатар, амалсыздан Қазақстанда тұрғандықтан, тарихи Отанына оралуға 

мүмкіндік болмағандықтан қазақстандық болғандар да бар. Сондықтан азаматтықты таңдау мен адамдардың 

ішкі көңілі үйлесе бермейді. Советтік менталитеттен арылып, Қазақстан азаматына айналу терең 

психологиялық бетбұрыс, ол бүгіннен ертеңге өзгере қоятын қадам емес, сондықтан біздегі келісімнің әр түрлі 

деңгейлері бар. 

1. Немқұрайлы, селқос келісім. Бұл келісім ұлттық мүдделерге парықсыздықпен қарауды, тал-

ғаусыздықты, советтік идеологияның ұлтқа жоғарыдан, селқостықпен жүргізген саясатын жалғастырады, өз 

ұлтының тағдырына бей-жай қарайды. “Әйтеуір тыныштық болса – болды”, – деушілер бұлар. 

2. Мүсіркеушілік келісім. Ұлттық мүдделерге түсінікпен қараған болады, қолдаған сыңай танытады. 

“Қайтсін, қазақтар да ел боламыз деп жатыр ғой”, дейтіндер бұлар. 

3. Көнгіш, жалтақтық келісім. Бұл жоғарыда айтылған ұлттық альтруизм, бір ұлтты екінші ұлтқа 

икемдеу. Мысалы, қазақтардың орыс тілін білуі түсінікті, заңды, ал басқа ұлттарға қазақ тілін меңгерту талабы 

олардың құқын бұзу деп есептеледі. Сондықтан келісу деп, басқаның қасы мен қабағына қарауды ережеге 

айналдырғанбыз. 

4. Демократиялық келісім. Өзіңді-өзің сыйлау, өзгеге де сыйлату, өзгені де сыйлау. Бұл ұстараның 

жүзінде тұрғандай, қиындықтары мол, бірақ ең әділ келісім. Қазақстан халқы бүгін осы келісімге бейімделуде. 

Әлемдік тәжірибеде шынайы келісімнің негіздері мыналар: 

-тамыры терең ортақ тарих; 

-ортақ тіл; 

-бірлесудің, сыйласудың негізіне айналған ортақ саяси, экономикалық, құқықтық мәдениет; 

ортақ мақтаныш, намыс, елдің тағдырына ортақтасу [5]. 
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Қазақстандық патриотизмнің де нық негізі, іргетасы осында. Бұл құндылықтар диаспоралардың ұлттық 

мүдделерін сақтауға кепіл бола алады. Оған қол жеткізу, өзара келісімге, ықыласқа, шынайы ниетке 

байланысты, оған уақыт та керек. 

Бүгін Бельгия, Канада, Уругвай, Нигерия және басқа да елдер ұлтаралық келісімге жарым-жартылай қол 

жеткізсе, Малайзияда демократиялық модель 1969 жылы малайлықтардың сан жағынан елде азшылығына 

байланысты сәтсіздікке ұшырап, кейін қол жеткізе бастады. Біржола алаңсыз келісім орнатқан мемлекет жоқ. 

Қазақстанның да ұлтаралық тұрақты келісімді нығайтуы бірқатар іргелі істерді талап етіп отыр. 

Қорытындылай келгенде, ұлттар арасындағы толеранттылық мәдениетін дамыту, ұлтаралық және 

дінаралық келісімді қолдау және дін мен ұлт мәселесіне қатысты қақтығыстардың алдын алу мәселесі ұлттық 

саясаттың ақпараттық қамсыздандыру жүйесін қалыптастыру қажеттігін көрсетеді. Осылайша, ұлтаралық 

келісімінің қазақстандық үлгісі бірнеше негізгі принциптерге, яғни мемлекеттік саясаттың негізге алатын 

идеялардың, ұстанымдардың өзара тәуелділігіне сүйенеді. Оның ішінде маңыздылары ретінде: ашықтық пен 

жариялылық; заңдылық, қолданыстағы күштер, қаржы мен әдістерді заңды тіркеу мен құқықтық реттеу, ұлттық 

құрылыс мәселелерін саясат-сыздандыру; ождандық бастамаларда гуманизм, әділеттілік және адамгершілікті 

ұстану; өзара көмек пен қолдау; қайшылықтардың алдын алу шараларын қарастыру және т.б. аламыз. Көптеген 

зерттеулер мен өмірлік тәжірибе көрсетіп отырғанындай ұлттар арасындағы келісім мен татулық этностардың 

өзара түсіністігі жағдайында ғана қол жеткізіледі. Бұл бағыттамәдениеттер арасындағы диалог қоғамның 

толеранттылығын артырады. Осыған сай Қазақстанда тәуелсіздіктің өткен жылдары стандарттарын зерттеп, 

республикада қабылдаумен қатар, осы саладағы қазақстандық тәжірибені де ұйымның күн тәртібіне ұсыну 

негізгі мақсат болуы керек. Бірақ, ұлтаралық қатынастардың қазақстандық үлгісін ЕҚЫҰ-на мүше-мемлекеттер 

үшін бейімдеу үшін тиімді жолын айқындап, Ұйымның мүшелері қатынасының әлеуметтік-саяси жүйесіне 

кірігу мүмкіндігін қарастыру қажет. 
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНСКОЙ МОДЕЛИ МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНОГО 

СОГЛАСИЯ 

 

Казахстан входит в число немногих государств мира, отличающихся большим конфессиональным и 

этническим многообразием.  

Важнейшим результатом целенаправленной политики Главы государства является созданная в 

Казахстане модель межконфессионального согласия, взаимоотношений государства и религиозных 

объединений, основанная на демократических принципах уважения прав и свобод верующих, на балансе 

общественных и религиозных интересов, на отношениях партнерства и стремления к взаимопониманию [2].  

Вместе с тем, в современном глобализирующимся мире, мы являемся свидетелями возникновения 

множества разделительных линий: региональных и конфессиональных, социальных и культурных, языковых и 

этнических, которые преобразуются в источники различных конфликтов внутри государств и обществ.  

В этих сложных условиях, Лидер Нации, формулируя будущее Казахстана в «Стратегии «Казахстан-

2050»: Новый политический курс состоявшегося государства», определил основные тенденции развития 

религии в Казахстане XXI века: «Наши приоритеты в этой сфере определены: «Мы должны формировать 

религиозное сознание, соответствующее традициям и культурным нормам страны. Стратегия, которую я 

объявляю, готовит наш народ жить в XXI веке, а не в средневековье» [1].  

Государственная политика в РК в сфере религиозных отношений основывается на следующих 

принципах: 

1. Конституция и законы страны гарантируют защиту свободы совести и вероисповедания. Конституция 

запрещает любые формы дискриминации по конфессиональному, этническому и иным признакам. Страна 

присоединилась к важнейшим международным соглашениям и договорам в области прав человека, в том числе 

к фундаментальным пактам ООН в этой сфере.  

2. Государство создает равные и благоприятные условия для реализации конфессиями своих функций. 

Несмотря на то, что большинство населения Казахстана считает себя мусульманами, это не мешает 
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полноценному функционированию других вероисповеданий. Следует обратить внимание на увеличение 

численности немусульманских религиозных объединений. Все это свидетельствует о толерантном отношении 

государства к свободе вероисповедания и чувствам верующих. 

3. Важным направлением политики государства является поддержка межконфессионального диалога. По 

инициативе Президента Нурсултана Назарбаева созданы такие уникальные институты межнационального и 

межконфессионального диалога, как Ассамблея народа Казахстана и Съезд лидеров мировых и традиционных 

религий.  

Положение религии в современном обществе достаточно противоречиво. С одной стороны, религия как 

один из ведущих компонентов духовной культуры, играет положительную роль в жизни общества, являясь 

носителем и оформителем общечеловеческих ценностей [3]. 

Вместе с тем, повышение роли религии в казахстанском обществе приводит к возникновению и 

нарастанию целого ряда проблем и противоречий:  

1) низкий уровень грамотности населения по вопросам религии. Большинство граждан имеет 

поверхностное представление даже о той вере, к которой они принадлежат, не говоря уже об иных религиях. 

Это является проблемой, поскольку косность и невежество служат плодородной почвой для непонимания и 

конфликтов. В обществе увеличивается число граждан, противопоставляющих себя сложившимся устоям, 

традициям, системе общественных отношений и в целом государству. 

2) распространение псевдорелигиозных течений, оккультных или эзотерических теорий (имеющих 

иностранное происхождение), содержащих асоциальные и антигуманные воззрения, способствующие 

разрушению духовно-нравственной идентичности казахстанского общества.  

3) радикализация взглядов у некоторой части населения в результате деструктивной деятельности 

идеологов фундаменталистских подходов к религии, которая чревата проявлениями религиозного экстремизма 

и терроризма [4, 5]. 

В «Стратегии «Казахстан-2050»: Новый политический курс состоявшегося государства» Президент 

отмечает: « Сегодня остро стоит вопрос нетрадиционных для нашего народа религиозных и псевдорелигиозных 

течений. Часть молодых людей слепо воспринимает этот чужой взгляд на жизнь, так как у части нашего 

общества слабый иммунитет к чуждому псевдорелигиозному воздействию» [1] . 

Наша Конституция гарантирует свободу вероисповедания и равноправие каждого независимо от его 

религиозного убеждения. Однако, как известно, безграничной свободы не бывает, это – хаос. Все должно быть 

в рамках Конституции и законов. 

У всех есть право выбора. К выбору религиозных предпочтений нужно относиться очень ответственно, 

ведь от него зависит жизненный уклад, быт, часто вся жизнь человека. 

Гражданин современного Казахстана – это мыслящий патриот, человек толерантный, который не 

приемлет все то, что может оказывать деструктивное воздействие на единство и стабильность казахстанского 

общества [6].  

В своем Выступлении на XXI сессии Ассамблеи народа Казахстана «Стратегия «Казахстан-2050»: 

культура мира, духовности и согласия» Президент отметил принцип светскости государства как один из 

базовых принципов казахстанской культуры мира и духовного согласия: светскость государства базируется на 

уважении к великому духовному наследию всех религий, действующих в Казахстане, на свободе выбора 

каждого. В Казахстане сложилась устойчивая модель взаимодействия этносов и религий, обеспечивающая 

стабильность и атмосферы созидания и согласия в обществе. Как отметил Президент Нурсултан Назарбаев, 

«наша модель межнационального и межрелигиозного согласия – это реальный вклад Казахстана в 

общемировой процесс взаимодействия различных конфессий».Такой атмосферы межконфессиональной 

толерантности, пожалуй, нет нигде в мире. В то же время, страна наша светская и религия отделена от 

государства. Мы также абсолютно отвергаем экстремизм под религиозными лозунгами, попытки политизации 

извне религиозных учений, навязывания нашему народу чуждых для нас религиозных взглядов и идей [1]. 

Сегодня государство продолжает развивать правовое пространство для функционирования всех 

конфессий республики и строго придерживается законодательно оформленных норм взаимодействия с 

религиозными объединениями. Светский характер государства предполагает именно такую политику в 

религиозной сфере. В условиях глобальных вызовов XXI века крайне важно сохранять бережное отношение к 

своему достоянию - единству народа, прививать его подрастающему поколению, молодежи. Казахстанский 

опыт в сфере религиозного согласия во многом уникален. В республике представлен широкий спектр 

религиозных объединений: от традиционных вероучений (ислам и христианство) до новых, нетрадиционных, 

ранее не представленных в стране религиозных движений [7]. 

Благодаря мудрой политике Главы государства, Казахстану удалось выстроить оптимальную модель 

государственно-конфессиональных и межконфессиональных отношений, имея в виду те реалии, в которых мы 

существуем. Духовный фундамент нации составляет светское государство с толерантным обществом, 

патриотизм, национальные традиции и культура.  

Опыт Казахстана в выстраивании отношений государства, общества и религии действительно позитивен 

и интересен для многих стран и регионов мира. Но мир стремительно меняется. И только сохранение 

достигнутых результатов и совершенствование отношений в пользу государства и нужд религий являются 

обязательным условием сохранения религиозного мира и согласия в нашей стране.     Следует помнить, 

несмотря на то, что в Казахстане сложилась устойчивая модель межэтнического и межконфессионального 
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согласия, ее поддержание требует неустанных усилий и со стороны государства, и со стороны гражданского 

общества, в том числе и религиозных объединений. Необходим постоянный мониторинг ситуации в данной 

сфере, взаимодействие всех заинтересованных сторон [8]. 

Характеризуя религиозную ситуацию в Республике Казахстан, необходимо отметить, что она напрямую 

определяется общим социально-политическим и экономическим положением страны. С укреплением 

экономики и демократизацией общества ослабнет дестабилизирующий потенциал целого ряда 

настораживающих тенденций в религиозной сфере. 

Одним из основных факторов стабильного общественного развития и улучшения благосостояния всех 

народов является мирный межконфессиональный диалог, на пути которого осуществлен целый ряд заметных 

шагов. 

Мирное сосуществование религий, противодействие распространению экстремизма – приоритетные 

факторы внутренней и внешней политики Казахстана. Конфликты на религиозной и этнической основе, 

ограничение культурных, социальных, политических прав, дискриминация по этническому или 

конфессиональному признаку могут послужить причиной нестабильности национально-государственных 

систем и роста напряженности международных отношений [9]. 

В условиях глобализации и дальнейшего роста международных контактов стало очевидным, что на 

ситуацию в Казахстане оказывают влияние глобальные геополитические тенденции, а также события в 

соседних регионах, прежде всего в СНГ, Центральной Азии и на Ближнем Востоке. Поскольку некоторые 

соседние страны переживают серьезные социально-экономические трудности, необходимо учитывать данный 

фактор при формировании политики в сфере межконфессиональных отношений. Казахстан не должен 

допускать импорта террора и насилия или превращаться в прибежище для экстремистов и террористов. 

Внешние угрозы не должны негативно отразиться на ситуации в стране [10]. 

Таким образом, в Казахстане создана проверенная временем модель межэтнического и межрелигиозного 

согласия. Опыт нашей страны по взаимодействию различных конфессий изучают международные организации 

и зарубежные партнеры, в том числе ООН, ЮНЕСКО и ОБСЕ. На международной арене Казахстан 

воспринимается как территория мира, площадка для диалога и сближения культур и религий. 
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ЖАСТАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ САНАСЫН ЖАҚСАРТУ 

 

Құқықтық сана - құқық нормаларын қалыптастырудың қажетті шарты. Олай дейтін себебіміз, құқықтық 

нормалар заң шығару органының саналы түрдегі ерікті қызметі арқылы өмірге келеді. Адамдардың белгілі бір 

мүдделері мен қажеттіліктері заң нормаларында бсйнеленбестен бұрын, ол нормаларды құрушы лауазымды 

тұлғалардың ой-санасынан өтеді.Сондықтан да, құқық нормаларының сапасы олардың қоғамдық даму 

қажеттілігіне сәйкес келеді, ол нормаларды құратын органның құқық көзқарасы, құқық санасының деңгейімен 

тығыз байланыста болады. 

Құқықтық сана қоғамның құқықтық өмірін жандандыру және дамытуға үлкен үлес қосады.Құқықтық 

сана құқық нормаларының нақты және толығымен іске асырылуының ең басты шарты. Құқықтық 

нормаларының талаптары тікелей азаматтарға қойылады. Бұл талаптарда олардың саналы түрдегі ерікті 

әрекеттері арқылы орындалады. Яғни неғұрлым құқықтық сананың деңгейі жоғары болса, соғұрлым құқық 

нормаларының ережелері нақтырақ орындалады. 

Құқықтық сана қоғамдық сананың бір түрі, бөлігі болып саналады. Басқа саналардың түрлеріне 

қарағанда құқықтық сананың өзіне ғана тән ерекшеліктері бар: 

1.Құқықтық сана мемлекетте қалыптасқан құқықтық жүйе әділсот қызметтерінің айнасы болып 

табылады. Құқықтық реттеу барысында адамдар құқықтың әділеттілігін немесе оны қолдану барысындағы 

заңсыздық пен бассыздықтан туындайтын әрекеттер мен көріністерді ой-өріс, сана арқылы ой-елегінен өткізіп 

баға береді. Соның нәтижесінде индивидтердің  мемлекеттегі әділеттілікке деген көзқарастары қалыптасады. 

2.Құқықтық сана қоғам тапқа бөлініп, мемлекет пен қүқық пайда болғанда қалыптасады және әр түрлі 

мағындағы қасиеттерге ие болады. Мысалы, құл иеленуші мемлекетінде құл иеленушілердің құқықтық 

саналары негізінде құлдарды қанау, басып жаншу, баю сияқты ұғымдармен уланған болса, керісінше, 

құлдардың құқықтық санасының негізгі өзегі — азаттық, теңдік, бостандық. (Мысалы, б.ғ. дейінгі I ғасырдағы 

Римдегі Спартак, б.ғ. дейінгі I - II ғасырлардағы Қытайдағы "Сары тартқандар" және  "Қызыл қастар" 

көтерілістері және т.б. сондай қарулы көтерілістер.) Таптық қоғамда сана да таптық сипат алады. 

3.Құқықтық сана саяси мазмұнға, сипатқа ие болады. Мемлекеттегі саяси процестер мен бағыттар 

әрқашанда құқықтық санаға өзінің әсерін тигізеді. Заңның өзі қоғамда жүргізіліп отырған саясатқа тәуелді. 

Мысалы, сталинизм кезінде саясат тоталитарлық жүйені және жеке адамның басына табынушылықты 

мемлекеттік дәрежеде нығайту болса, қоғамдық құқықтық сана сол саясаттың тікелей әсерінен халықтың 

құқықтық санасына «халықжауы» ұғымын жаппай қабылдатты, заңды екенін сіңірді. Фашизмдеде сондай сана 

қалыптасты. 

4.Құқықтық сана қоғамның қондырмасынан орын тебеді, оның құрамындағы саяси, көркем, эстетикалық, 

теориялық, кәдімгі, діни, этикалық, саналардың түрлері мен тығыз байланыста қалыптасады және дамиды. 

Бірақ, бір сананың түрі құқықтық санаға мол әсер етуі мүмкін. Мұндай жағдайда индивидтің құқықтық санасы 

не прогрессивтік, не регрессивтік, не конформистік, не нигилистік және инфантильдік қасиеттер мен мінез-

құлықты қабылдауы мүмкін[1,78]. 

Құқықтық сананың экономикалық негізін жеке адамдардың меншікке деген қатынастары құрайды. 

Сонымен қатар құқықтық сана құқықтың өзімен, құқықтық мекемелермен толыққанды дәрежеде әрекеттестікте 

болады. Атап айтқанда, әрекеттестік пен қарым-қатынастық бұзылған жағдайда бүкіл құқықтық реттеу 

дағдарысқа ұшырауы әбден мүмкін. Құқықық сананың қоғам өміріне мынандай әсері бар: 

1. Құқықтық сана құқық жасау процесіне белсенді түрде өзінің әсерін тигізеді. Халықтың депутаттардың, 

мемлекеттік қызметтегі лауазымды тұлғалардың құқықтық саналары неғұрлым жоғары болған сайын сапалы 

заңдар қабылданады, субъектизм мен лоббизмді шектейді, жалпы ұлттық мүддені жеке топтық, таптық, 

партиялық мүддеден жоғары қояды. 

2. Құқықтық сана мемлекет қабылдаған нормативтік-құқықтық кесімдерден өзінің көрінісін табады. 

3.Қоғамда қалыптасқан құқықтық сананың деңгейі құқық қолдану процесінде ерекше рөл атқарады, 

әділеттілік пен әділетсіздікке барудың айқын барометрі. Мысалы, мемлекеттік қызметтегі лауазымды тұлғаның 

жеке адамнан пара алуы, бюрократияға жол беруі ақпараттық араластықтың нәтижесінде бүкіл халықтың 

құқықтық санасын дағдарысқа ұшыратып, нигилистік көзқарас қалыптастырады. 

4.Құқықтық сана құқық бұзушылықпен күресудің, оның алдын алудың мүмкіндіктерін тудырады. 

Құқықтық сана деңгейі жоғары болған сайын мемлекеттегі қоғамдық тәртіп те нығая түседі[2,94]. 

Құқықтық сана мемлекет және құқық теориясының негізгі категориясы ретінде және күрделі, ең 

маңызды институты болғандықтан өзіне тән құрылымға ие. Заң әдебиетінде құқықтық сана дәстүрлі қағида 

бойынша екі құрылымға бөлінеді: құқықтық идеология және құқықтық психология. 

Құқықтық идеалогия деп қоғамда жоғарғы деңгейде бейнеленген құқықтық көзқарастар, идеялар және 

теориялардың ғылыми негізде жүйеленген жиынтығын айтады. Құқықтық идеологияның өзіне тән мынандай 

ерекшеліктері бар: 
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1. Құқықтық идеология негізінде мемлекеттің жүргізген саясатының негізінде қалыптасып билікке ие 

болған ұлттың, таптардың, топтардың мүдделеріне тікелей байланысты болып қалыптасады. Мысалы, Кеңес 

мемлекетінің жеке меншікті тәркілеу саясаты, бір ғана идеологияны қалыптастыру, коммунистік партияның 

диктатурасын орнату, еркін пікір, плюрализмге жол бермеу, жаппай репрессия қолдану сияқты саясаты 

қоғамдағы құқықтық идеологиядан да өзінің шешімін тапты. Соның нәтижесінде Кеңес өкіметінің алғашқы 

жылдары оның жүргізген саясатының әсерінен пролетарлық құқықтық сана құқықтан қайнар көзіне айналды. 

2. Құқықтық идеология тікелей немесе жанама болса да қоғамдық және жеке адамның санасынан орын 

тебеді. 

3.Құқықтық идеология мемлекетке жүргізілген саясатқа байланысты халықтың санасына гуманистік-

демократиялық, реакциялық немесе діни ұстаным, баыттарды міндеттеуі мүмкін. Сондықтан саяси процестер 

мен қақтығыс, шиеленістер әрқашан құқықтық идеологияға тікелей әсерін тигізіп отырады[3,86]. 

Құқықтық психология дегеніміз әлеуметтік топтардың, сипаттардың, жеке адамдардың құқық пен 

құқықтық құбылыстарға деген сезімдерінің, хал-ахуалдарының, негізінде стихиялық түрде пайда болатын 

жиынтығы. Құқықтық психология мынандай сипаттармен ерекшеленеді: 

1. Құқықтық психология жеке адамдардың, топтардың, страттардың күнделікті өмірлері мен 

қызметтерімен сырттан қабылдаған аппарат негізінде қалыптасады және қоғамдағы өзгерістерге байланысты 

өздерінің пікірлерін мінез-құлық арқылы білдіріп отырады. Мысалы, нарықтық қатынастарда бағаның күрт өсуі 

құқықтық, психологиядан лезде көрініс табады, наразылық білдіріледі. Немесе емтихан тапсырған 

студенттерден оқытушы пара алса, бүл қылмыстық әрекет шәкірттердің құқықтық психологиясына кері әсерін 

тигізеді. 

2. Құқықтық психология негізінде заңдылықтың даму қағидасы бойынша құқықтық идеологияға жанасу 

бағытын көздейді. Себебі құқықтық идеология кең, қоғамның барлық саласына әсер етеді. 

3. Құқықтық психология әр адамның санасының ажырамас бөлігі, тыныс-тіршілігінің көрінісі болса, 

құқықтық идеологияны қоғам, жалпы мемлекет қабылдаған[4,49]. 

Жасөспірімдердің құқықтық санасы - жас ерекшеліктеріне, кәмелетке толмағандығына байланысты, 

өзіндік ерекшеліктері бар сана. Бұл сана жасөспірімнің организмі қалыптасып, жетілу кезеңіндегі 

ерекшеліктерден туындайды. Құқықтық тәрбие барысында осы өлшемдер міндетті түрде ескеріледі. 

Студенттердің құқықтық, санасы - жоғарғы білім алу барысында қалыптасатын сана. Бұл сананың өзіне 

тән мынандай ерекшеліктері бар: 

а) Болашақта құқықтық белсенділікті қалыптастырудың іргетасы қаланады, азаматтық ұстаным және 

патриотизм рухы қалыптасады. 

ә) Саяси процестерге тартылып, сана болмысы шындалады. Бұл көрініс негізінде ірі қалаларда (Алматы, 

Астана) білім алу барысында іс жүзіне асырылады. 

б) Құқықтық сана білім алу сапасының төмен деңгейіне, сауатсыздығына байланысты маргиналдық 

(шетте қалу) деңгейінде қалып қоюы мүмкін. Бұл сана формасын ұялаған субъектілер Американың социологі 

Р.Парлатовтың айтуынша мазасыз, агрессилші, өзін ғана құрметтеуші, сезімтал, жасқаншак, эгоцентристік 

қасиет мінездерімсн сипатталады. 

Құқықтық сана-сезімнің негізгі функциялары: бірінші – халықтың құқықтық білімін арттыру; екінші – 

сана-сезімді дұрыс дамыту үшін тәжірибелік жұмысты жақсарту; үшінші – қоғамдағы қатынастарды реттеуді, 

басқаруды жақсарту үшін адамдардың сана-сезімін көтеру. Құқықтық сана-сезім нормативтік актілердің негізгі, 

қоғамдағы қатынастарды дұрыс реттеуші, басқарушы күш. Ол құқықтық нормалардың дұрыс дамуына, дұрыс 

орындалуына және оның болашағын дұрыс болжауға өте зор әсер етеді. Құқықтық сана-сезімнің ерекшеліктері: 

-  құқықтық сана-сезім қоғамдағы тек нормативтік актілер мен құбылыстарды, қатынастарды бейнелейді.  

-  ол жаңа нормалардың қабылдану және олардың процесін қамтиды.  

-  саяси, моральдық, ұлттық т.б. көзқарастар құқықтық сана-сезімге әсер етеді. 

-  құқықтық нормалардың дұрыс дамуына, орындалуына ықпал етеді.  

-  қоғамның даму процесін, құбылыстарын сана-сезім құқықтық тұрғыдан сезініп, сол позициядан 

қорытынды тұжырымдар жасап, баға береді. Мысалы: құқықтық қатынас, құқықтық жауапкершілік, құқықтық 

тәртіп т.б.[5,70]. 

Сонымен, қоғамдағы құқықты дамыту үшін, заңдылықты, тәртіпті қатаң сақтау үшін құқықтық сана-

сезімнің маңызы өте зор. Бұл сана-сезімді қоғам көлемінде дамыту керек, әсіресе заңгерлердің, органда қызмет 

атқаратын азаматтардың білімі, тәжірибесін, сана-сезімін көтеруді қажет етеді. Сонда ғана қоғамда заңдылық, 

құқықтық тәртіп болады. 

Халықтың, әсіресе заңгерлердің белсенділігі үш түрлі, үш деңгейде болады: біріншісі – құқықтың 

субъектілері өзара қатынасты тек дұрыс басқарып, жаңалыққа ұмтылмау - сылбыр, енжар деңгейі; екіншісі – 

эвристикалық деңгей – құқықтың субъектілерінің жаңалыққа талпынып, мәселені шешудің жолдарын табу; 

үшіншісі – интеллектуалдық деңгей – жаңалықты ашуда үзілістің болмау, жоғары дәрежеде белсенділікті 

көрсету. Белсенділіктің соңғы екі түрі құқықтық сана-сезімнің дамуына өте зор әсер етеді. 

Қазіргі нарықтық құбылыстар ауқымы меншікке жаңаша қатынас, кәсіпкерлік, енбекті жаңаша 

ұйымдастыру, саяси жүйеге сыпайылық, «құқықтық ойлау», іскерлік, электрондық есептеу шеберлігі, саяси-

құқықтық және экологиялық мәдениет және т.б. қасиеттерді жетілдіруді қажет етеді. Жаңа қоғамдық 

қатынастар өз зандылықтары арқылы жетіледі. 
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Ортақ отанымыздың мүддесі үшін барлық ұлт өкілдері қазақстандық патриотизмді жоғары ұстау 

дәрежесіне ұмтылуы керек.Оның басты күші, қамқоршысы әрі тірегі - қазақ ұлты. Қазақ азаматтарының 

ынтымағы, бірлігі, бастамашылдығы, ортақ мүддесі - жаңа әлеуметтің қадамына деген жауапкершілік пен 

парызды көтерулері керек. Қазақ патриотизімінің белсене атқаратын міндеті осы тұста нақтылы байқалмақшы. 

Қазіргі кезенде ұлттық тәрбиенің де маңызы жоғары. Осы бағытта жалпы-азаматтық және ұлттық 

қасиеттердің айқындалуы, оның табиғатының, анықталуы да адамгершілік белгілерін ашып, анықтай түседі. 

Ғалымдар тарапынан тәрбиенің мұсылмандық моделі деген қағида шығып жүр. Жалпы мұның да анық-

қанығын, негізгі принципті, мәселелерін тәлімдік процеске қолдануға болады. 

Қазақ халқының ғасырлар бойғы шаруашылығы, әдет-ғұрпы, тілі, дүние-танымы, мәдени рухтық өрісі 

ерекше. Соған орай ұлттық психология мен ұлттық менталитеттің арақатынасы, ортақ мазмұны мен табиғаты, 

құрылымы мен пішіндері жеке зерттеліп, ұлттық тәрбие құралының элементіне айналғаны жөн. 

Республикамызда ұлттық тәрбие мазмұны кейінгі кезде қолға алынып, белгілі ғылыми-педагогикалық 

зерттеулар, оқу-әдістемелік материалдар, тарихи-өнегелік жинақтаулар мен этнопедагогикалық ұсыныстар, 

тұжырымдар жарық көруде. Оған ғалымдарымыз К.Жарықбаев. С.Қалиев, Ә.Табылдиев, С.Ұзақбаева, 

Қ.Қожахметова, К,Оразбекова, М.Оразаев, М.Смаилова, Қ.Бөлеев және т.б. ат салысуда. 

Ұлтық тәрбиеге ықпал жасайтын әлеуметтік факторлар сан қырлы. Оған   ұлттық материалдық,және 

рухани мәдениет, халық фольклоры, дәстүрлер мен салт-жоралғылар, ұлттық психологияның элементтері, 

саясат пен қоғам идеологиясы әсер етеді.  

Қазіргі өтпелі кезеңде Қазақстан Республикасының алдында тұрған мүдде-мақсаттар өте көп. Солардың 

бірі — халқымыздың құқықтық сауаттылығын көтеру, оның негізгі бағыттары: 

 елімізде құқықтық тәрбие жұмысын жақсарту. Бұл іске қоғам болып кірісу керек; 
 тәрбие жұмысын барлық бағытта жандандыруға көңіл бөлу; инабаттылық, парасаттылық,   патриоттық,   

тәртіпшілік, еңбекшілдік, діни т.б. бағыттарда; 

 халықтың рухани сана-сезімін, білімін жақсарту; 

 мемлекеттің заң шығару, құқықтық нормаларды орындау жұмысын жақсарту; 
 мемлекет аппараттарындағы қызметкерлердің мамандық сапасын көтеру; 
 заңдылыққа, құқықтық тәртіпке қатаң бақылау жүргізу. 
Осы көрсетілген бағыттар арқылы құқықтық тәрбиені жақсарту тек аппараттың ғана жұмысы емес. Бұл 

күрделі және өте өзекті іске қоғамдағы барлық бірлестіктер, одақтар, ұжымдар, саяси ағымдар мен ұйымдар 

белсенді түрде қатысулары керек. 

Құқықтық мәдениет қалыптастыру мақсатында жүргізілетін әр түрлі іс-шаралардың, жастардың басқа да 

іс-әрекеті өмірдің барлық жақтарымен тығыз байланысты екенін қаперде тұту керек. 

Студент жастардың институттағы өзін басқару шараларына араласуы, саяси іс-шараларға қатысуы, 

мысалы, сайлау кезінде, өндірістік еңбекке қатысуы, әр түрлі жарыстар мен байқауларға қатысу кезінде олар 

құқықтық қарым-қатынас нормаларын меңгереді. 

Қалай десек те студент жастардың құқықтық мәдениетін қалыптастырудьң негізінде мынадай құлықтық 

ұстанымдар жатады: 

- адамға болған сый, құрметі, адамды жоғары құндылық санауы, адамдордың кемшіліктеріне 

төзімділікпен қарау, жолдастық қарым-қатынас, түсінуге, қиын сәттерде көмектесіп, қолдауға даяр тұру сипаты 

адамгершілік қасиеттер; 

- адамға және адамгершілік мұраттарға сену, әркімнің өзіне тән адамгершілік құндылығының болуы, 

өмірлік мақсатының адамгершілік құндылықтармен ұштасуы және сол адамгершілік мұрат жолында қызмет 

ету; 

- өзіне талап қою және алдына қойған мақсатқа ұмтылу, өз міндетін атқаруға күш салу, қоғамның 

талаптарына бойсыну және тәртіп сақтауға білгірлік; 

- "қолымен істегенін, мойынымен көтеруге" дайын болуы, өз іс- қимылы мен жүріс-тұрысына 

жауапкерлік, қателіктерін мойындау және түзетуге ұмтылу; 

- табиғатты адамзаттың "анасы " деп тану, жер бетіндегі барлық тірі жанға саналы түрде қамқор болу; 

- халқымыздың "өзіңе қандай жақсылық қаласаң, басқаларға да соны тіле" деген қанатты сөзін басты 

ұстаным ету, әділ, адал болуға, өзіне және басқаларга талап қоюда төзімділік ережесін ұстану, адамгершілік 

қағидаларын сақтап, әдептілік көрсету; 

- халқымыздың "мықты болсаң нәпсіңді тый" деген ережесін ұстаным ету, барлық іс-қимылы, сұрау-

талаптары мен қажеттенулерін қанағаттандыруда өзін тежей білу. 

Құқықтық мәдениет дегеніміз - мемлекеттің құқықтық жүйесіне қатысты білім, негізгі заң нормаларын 

білу, оларды сақтауға ұмтылу, өз Отанының азаматтарының бірі болуға ұмтылыс. 

Құқықтық мәдениет қалыптастырудың басты міндеттерін төмендегідей анықтауға болады: 

- жастар заң және соған сәйкес құқықтық нормалардың бар екенін білуіне шарт тузу; 

- мемлекет тарапынан қабылданған заңды бұзған адамның жауапқа тартылатынын білуі; 

- заң нормаларын орындау адамгершіліктің басты ережесін орындаумен бірдей екенін білуі; 

- күнделікті тұрмыста өзін дұрыс ұстауға ұмтылса осының өзі құқықтық мәдениеттіліктің белгісі екенін 

білуі және соған ұмтылуы[6,24]. 
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Осыларды ескере келіп студент жастарды жалпы адамгершілік-құқықтық нормаларды сақтауға 

тәрбиелеумен қоса құқықтық білім қалыптастырудың осы күннің аса маңызды мәселелерінің бірі екенін айтуға 

ады. 

Бүгінгі студент — ертеңгі мұғалім, мемлекттік қызметкер, лауазымды тұлға. Осыған орай алды-мен өзі 

және жалпы адамның құқығына байланысты мынадай ауқымдағы білім, біліктерге ие болуы керек: 

- алдымен Қазақстан мемлекетінің азаматы ретінде әр студент азаматтық кодекс және азаматтық 

құқықтың өз басына қатысты тұстарын меңгеруі; 

- Қазақстан Республикасы Конституцшсының өзіне және басқа да азаматтарға байланысты тұтарын 

құқықтық нормалармен ұштастыра білуі; 

- жастар туралы заң және оның оқушы, студент жастарға қатысты тұстарын мазмұндық жақтан тарата 

отырып тусінуі; 

- құқықтық нормаларды және соған байланысты заңды және оның мазмұнын меңгеруі; 

- заң талаптарын орындамаудың салдарын талдай білуі; 

- заң талаптарын орындауды үнемі қаперде сақтауы және іс-әрекетінде оны ескеруі. 

Еліміздің өтпелі дәуірдегі саяси-әлеуметтік негізі мен болашағы «Қазақстан-2050» стратегиясында 

нақтылы бағдарланған. Ол республикадағы ұлттардың өзіндік сұраныстарын зерттеуге, олардың дамуына 

қатысты. Қазақстан Республикасы Конституциясының қағидаларын жүзеге асыру жолдарын айқындаған құжат. 

Бұл орайда мемлекеттік органдардың қызметі әуел бастан халықтар арасындағы мәдени байланыстарды 

дамытуға, олардың рухани бірігуіне және татулығына бағытталғаны маңызды. 

 

Әдебиеттер тізімі: 

1. Зубок Ю. А. Правовая культура молодежи в ракурсе трансформационных стратегий 

//Социс.Социолог.исследования. - 2006. - №6. –С.29 

2. Ибраева А.С. Правовая культура как объект научного познания //КазГУ хабаршысы. Заң сер. - 2007. - 

№1. –С.34  

3. Илюхина Г.Е. Взаимосвязь и взаимозависимость толерантности и правовой культуры в школе //Наука 
и практика воспитания и дополнительного образования. - 2008. - №2. –С.45  

4. Климов Е. А. Основы психологии М. ЮНИТИ, 1997. - 283 с 

5. Кнапп В. Логика в правовом сознании - М.: Прогресс, 1987. 248 с 

6. Лукьяненко М. Проблемы девиантного поведения несовершеннолетней молодежи в контексте 

соотношения нормативного и правового сознания М - 2005. - №4.-С.34 

 

 

Қапият Д., С -11 Е.А.Бөкетов атындағы ҚарМУ, Қарағанды қ. 

Ғылыми жетекші: т.ғ.к., доцент Жумасултанова Г.А. 

 

СӘН – ӘЛЕУМЕТТІК ҚҰБЫЛЫС РЕТІНДЕ 

 

Қазіргі әлем постиндустриалдық, ақпараттық дәуірде өмір сүреді. Жаһандану процесі әлемдік 

қауымдастыққа күшейтпелі әсер етуде. Жаһандану процесінің бірі сән болып табылады. Сәнді зерттеудің 

өзектілігінің бастысы, бұл құбылыс көп қырлы және көп жақты. Бір жағынан ол мәдениетпен байланысты, ал 

екінші жағынан экономикалық процестерді басқарумен. 

Сән- белгілі бір дәуірдің айнасы болып келеді, себебі ол сол кездегі халықтың көңіл-күйін, саяси немесе 

барлық саладағы даму жағдайын көрсетеді. Көптеген ғасырлар бойы сән бір әлемдік проблема болып, яғни 

антикалық кезеңнен бастап қазіргі уақытқа дейін әзірленіп отыр. Бұның жан-жақты қарастырылуын біз тарих 

сахнасындағы атақты ғалымдардың кішкентай деректерден (Платон, Аристотель) және де тереңдетіліп 

қарастырылған Жаңа дәуірдің деректерімен (А.Смит, И.Кант) және жекеленген, яки бөлініп қарастырылған 

қазіргі заманның белгілі ғалымдардың деректерінен (Г.Зиммель, Р.Барт, Ж.Бодрийяр, Л.Свендсен) толықтай 

байқап көре аламыз [1]. 

Сәннің генезисінен бастайық. Ол үшін оның мәнін, ойшылдардың оған деген көзқарастары мен қарым-

қатынастарын талқылайық. Сән өте көп қырлы құбылыс екені анық. Таңқаларлық емес, көптеген ғасырлар 

бойы кейбір көрнекті ойшылдар, философтар мен әлеуметтанушылар бұл феноменді түсіндіруге тырысты. 

Сәнді түсіндіру және оның рөлін адам өміріндегі айтарлықтай уақыт эвлюциясынан өтті. Бұл құбылстың өсуі 

қазіргі заманға тиетін әсері мол. 

Бірінші және басты мәселе, ол мына сұраққа жауап беру қажет: сән деген не? Бірыңғай сәннің 

түсініктемесі жоқ, бар тек қана феноменнің әр түрлі мағынадағы трактовкалары, яғни саяси, экономикалық, 

психологиялық, философиялық және эстетикалық. 

Сәннің ықтимал синтетикалық түсіндірмелерінің бірі: Сән - бұл жаңаның мәңгілік оралуы, әлеуметтік 

және мәдени тетік, аздампаздылық пен өзгерткіштіктің әсер етуін сипаттайтын, адамдардың өмірінің әр түрлі 

саласында және жеке қасиеттерін жалпы әлеуметтік аспектіде көрсететін сала. Сән - әр адамның өміріндегі өте 

маңызды рөл атқарады. «Киім үлгісімен қарсы алады...»,- деп бекер айтылмаған. Әрбір адам өз өмірінде сән 

ықпалына негізделеді, себебі ол бізге қайда және қашан, қалай киіну керек екенін талап етеді [2]. 
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Ерте заманнан бастап адамдар  кедейлер мен байларға бөлінген. Әрқашан біреу үлбірден және гауһар 

тастан жасалған сырға сақиналарды тақса, ал біреуі бұрында киілген яки тозған киім киюге тура келген. Өмірде 

дәлелденген ақиқат болғанымен, ол жалған дерек деп сенуге арман. Әрине, екіталай халқына олар киіне 

алмайды деп айтқан дұрыс емес, қазіргі заманға кез-келген адам өзінің табысына байланысты сәнді киіне 

алуына еш кедергі жоқ. Тіпті ең соңғы кедей адамға  өз табысына байланысты киіне алуына болады және бұл 

көп нәрсе туралы айтады. Сонымен қатар, қалауы бойынша, олар сәнді киінгісі келсе, қоқыстарда тасталатын 

киімдерді жинап тазалап кие алады, бірақ бұл көбінесе дамыған елдерде көп кездесуі ақиқат. Сонымен сәнді 

киіну қазіргі заманда қандай мағынаға ие? 

Сән қазіргі мәдениеттің ең жұмбақ құбылысы. Ол киім мен зергерлік бұйымдар көзқарастарын әлдеқайда 

көп ұсынады. Сән әрқашан өзгеріске ұшырап отырады, сондықтан онымен ілесе жүру қиыншылдық 

туғыздырады. Егерде сәнді киінгісі келсе, соңғы топтамаларды шолу, шкафты жаңарту және де сән үрдістерін 

білу міндетке ұшырайды. Сәнді болу үшін тек қана киіну емес, түр-тұрпатыңыз өмірге деген  көз қарасыңыз 

және де басқа аспектілеріңіз сәнді болуы тиіс. 

Сән ұзақ уақыт бойы жеткіліксіз зерттеу заты болып көрінген. Сәнге деген ризашылықтың бірі ол 

шындықты әзірлеуі, бірақ бұның талғамы бізді оның мұқалмастығына көз жұму. Былай қарасақ 

зерттеушілердің көбісі сәнді Ежелгі Римде де әлеуметтік, мәдени және экономикалық мәндерде барлық салада 

адамдардың өміріне, көрсеткіш мәртебесіне және билікке әсерін тигізгеді деп қарастырған. 

Бірақта антикалық кезеңде сән көбінесе табиғи және бейсаналық тұрғыда болғаны ақиқат. Сәннің түсінігі 

уақыт қағидалары үйлесімімен әр түрлі төсемелермен дәлелденеді. Дегенмен орта ғасыр артықшылықтары 

алуан киімдермен қатаң тәркіленген нәрсе ретінде көрсетілген. Қатаң иерархиясы тіндердің жүн-маталардың 

түсті киімдер және т. б. қолдау, олардың әрқайсысында өз қадір-қасиеті сезімдерін ережеге сәйкес немесе 

құрметті ережеге сәйкес жүзеге асырылады. Кейінірек, ортағасырлық ұмтылу біркелкілікке киімде майда 

тартылып жатырғандықтан және сән барлық күшті өмірге дәлірек айтсақ, дворяндық өмірде де көрсетілген. 

Мысалы, Францияда XV ғасырда сәнге деген көз-қарас соншалықты маңызды деп король Карл VII сән 

мәселелірімен айналысып жеке бөлім салуына тура келді. Сән неғұрлым кейінгі Ортағасырлық заманынның 

дамуына яғни капитализмның бастау алуына байланысты көп тарады. Өйткені Еуропа жан-жақты 

экономикалық жағынан жаһандыра дами бастағандықтан, ол мәдени-саяси жағынан да өзгере бастайды. Сол 

себептен қоғам түсініп, киімнің модификациясы белгілі бір логикаға сүйенетіндігін ұйғарады. Бірақ сән 

негізінде үлкен нақты күшпен XVIII ғасырға дейін меңгерген жоқ,  бұл ғасырлар арасында киім тектік-топтық 

және рулық мәртебе ретінде пайдаланылған. 

Неміс философы И. Кант өзінің «О вкусе, отвечающем моде». Кез-келген адам өзінен көрі бейімдірек 

мәртебесі жоғарырақ индивидке еліктеп ұқсағысы келеді. Бұл еліктеудің заңы-сән. Ол көбінекей оны  әзіз 

айдарына жатқызды, себебі сәнге еліктеу не еліктеместен бұрын керекгірек екені анық. Бұл таңқаларлық 

жағдай емес, өйткені ол-танымал сәнді білгіш бола тұра «әсемдік министрі» деген лақап атқа ие болған[3]. Бұл 

теорияға ұқсас болып келетін атақты философ және экономист А.Смиттің «Теория нравственных чувств» дәл 

келтірілген. Оның пікірінше, сәнді анықтауға болады біздің таң қалуымыз  бай мен ұлы тұлғаларға, демек, 

оларға бейімделігімізбен және еліктеуімізбен. Тіпті айтылып өткен ұлы тұлғалардың жаман жақтары 

бейімдеугіш адамға өте керемет болып көрінуі ақиқат. Негізінен халық: «егер біз еліктесек, сонда біз бұлар 

сияқты бай және танымыл, ұлы тұлға бола аламыз»,- деп бір тұжырымға келеді. А. Смит өзінің 

антропологиясында сәннің орнын көрсеткен алғащқы философ деп айтуға тура келеді [4]. 

Негізінен айта кетсек, сән көрінеді барлық жерде, онда негізгі болып табылады сезім талғамы, сол 

себептен сән өнермен тікелей байланысты. Атақты философ Гегель өзінің «Феноменология духа» алғашқы 

теориялық түсініктемелері ол сән болды деп тұжырымдайды. Ежелден француз халқына біреуге ұнау және де 

белгілі бір талғамға жетуге тыйым салған. Бірақ нақ осының яғни біреуге ұнау талпыныстың арқасында, олар 

қол жеткізген жоғары қыр-сырлы зайырлы қоғамға деген қарым – қатынас және де осылайша, ерекше табыспен 

өрескел эгоизмнен алғашқы қауымдық адамнан бір неше сатыға өрки түскен[5].  

Сәнге деген ең толық және қызықты жұмыс кейінірек пайда болды. Олардың бірі: Г.Зиммелльдің 

«Мода».Ол сәнді және киім-кешекті бөліп жан-жақты нақты көрсеткен. Оның ойы бойнша: «Сән – бұл маңызды 

әлеуметтік феномен, ол өзіне қоғам өмірінің барлық салаларын танытады, сондай-ақ киім де осы саланың бірі 

екендігін талқылап өтеді. Сөйлеу мәнері сыпайлылығы не болмаса да көптеген өнерлік сын-сипаттық тұрғылар 

сәннің ықтималының әсері бар екендігін жақсы көретіп кеткен».Сән автордың ойынша адамның дәл соған 

арнайы дұрыс жолды көрсете отырып, түгелдей не жан-жақты басқада жолдарды көрсете алады деген 

тұжырымға тоқталған [6]. 

Сәннің ерекшелігі мынада: оған керек әрқашан бір ғана топтың бөлігі, ал үлкен топ ол енді ғана сіне 

меңгере бастаған жолда тұратындығын дәлелдеген. Қалай ғана сән толығымен қабылданды, ол сәнді деп 

танылмайды. Сән – бұл әрқашан қозғалыста жүретін процесс, ол жаңа нәрсені, белгілі бір шеңберді құруға 

талпынады.Сәннің ұлы парадоксы: өзгеден бөлінуі не ерекшеленуі және басқаларға ұқсас, бірдей болуға 

талпынысы. 

ХХ ғасырдың екінші жартысында таралған сәнді қарастыратын тұжырымдамалар керекті жүйе деп 

танытады. Сәнді түсіну үшін ең ауқымды жұмыс Р.Барт жүргізген еді. Ол сәннің жүйесін  анықтағанда: сәннің 

әрі қарай дамуы үшін әлеуметтік қатынастар және өмірге қажетті іс-қимылдар керектігін айтып өткен [7].  

Сән кез-келген қоғамда мәдениеттің бір бөлігі екендігі дәлел. Ең қызықты сән және өнердің бір-бірімен 

қарым-қатынасы. Сән мен  өнер тығыз байланысты. Ол өнердің нағыз  көзі болып табылады. Онда идеялар, 
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суретшілер сәнді тудырушылармен ынтымақтасады және басты мақсаттары жаңа жауһарды табуда емес ол 

индустрияғы айналды. Оның жасалынуы оған кеткен шығыны басты мақсатқа иеленеді де, біз оны ойын 

феномені (мысалында Хёйзингтің ойын түсіндірмесі) арқылы нақтырақ талқылай аламыз. Ойын ─ адамзат 

қызметінің жан-жақты дамуы, яки өмір сатысында жатқызуға келетін дерек. Ол іс жүзінде қолданылады барлық 

өмір саласында, ал  оның ішінде сәнге де. 

Й.Хёйзинг өз шығармасында «Homo ludens» адам ойнайтын ойынды анықтайды. Ойында әрқашан өзіне 

тән ерекше кейбір  белгілері болады. Олар: бұл ерікті мінез-құлық немесе белгілі-бір жұмыспен айналасуы, 

ойынның нақты мақсаты жоқ, ол өзінде қорытылады. Ойын этикалық салаға  тиесілі емес, себебі ол не жаманға 

, не жақсыға еркін емес. Сондай-ақ, ол өзінің табиғаты бойынша артық сонымен қатар ол өзіне сәйкес шындық 

жасайды. Барлық осы белгілерді сәнге қарап көруге болады. 

Сән сонымен қоса экономикамен байланысы зор екендігі дәлел, ол өндіріс процесіне әсер етеді және 

тұлғалы мәртебенің жиі көрсеткіші болып табылады да,  патриотизмді білдіру және саяси идеялар көріністері 

негізделген тәсіл бола алады. Біздің күнделікті өміріміз көбірек коммерциялық құндылықтармен қарым-

қатынасқа түсіп  біз «қоғам тұтыну» дәуірінде өмір сүреміз. Сән бүгінгі таңда дәл индустрияны білдіреді және 

кейіннен іске асыру заттарын өндіру деп бағаланады. Тағы бір көрсеткіші - бұл сәннің орналасуыяғни келген 

мәдениет саласының экономика саласына пайдалануы болып табылады. Мысалы: жарнама мен пиар-

технологиялар. Сән қоғамның өнімін дамыту  болып табылады. Ол экономика моторын жасайды адамдарға 

жаңа қажеттілікті көтермелейді, саудаға деген сұранысты арттырады және осылайша өсуіне ықпал етеді. Бірақ 

сән, бұл нәрсе көп елеулі болғанымен, бір тірегі қоғамның экономикалық жағынан дамуы. 

Басқа қоғамдардағы байланыстардағы адами қажеттіліктерін бағдарлауда және жаңалықтарды 

ынталандыруда сән үлкен үлес қосады. Ол экономикалық өрлеу төменгі қабаттарындағы халықтардың әсері 

сәннің өзгеруіне әкеп соғады. Сәнді тауар өзгере бастағанда, оның құны арзандай бастайды, себебі сәнді 

индустриядан өтіп кеткен киім-кешекте қымбатқа алу тиімді болып келмейді де, оны сатып алуға сұраныс 

азаяды, тіпті жоқ болады. Тауар арзан болса да және де кедей халыққа қол жетімді болса да, ол жоғарғы 

сатыдағы халыққа да тиімсіз болып келеді, себебі сәнмен бірге сәнді болып  жүре алмайсын. Сонымен, белгілі 

бір шеңбер құрылады. Сән күнге дейін өзгере берсе, оның құны да арзандауы керек, олар арзанырақ бола берсе, 

сәнді киімдерге сұраныс көбейе бастайды. 

Сәннің басқа зрттеушілері психологиялық режим функциясына көп көңіл бөлгенімен, ол эмоционалдық 

ағызу жолы болып табылатын және жаңа сезімдегі адам қажеттілігін қанағаттандыратын аспекті деп көрсеткен. 

«Сән болмыстың мағынасы - бұқаралық құбылыстар бірқатар біртіндеп дамуы мен бұзылуы, (әрбір алты сегіз 

жасқа дейін) мерзімдегі түбегейлі өзгеріс – сілкінісінің арқасында адам сезімін сергітеді» деп Ресей Л.Петров 

деген ғалым айтады [8] 

Психологиялық тұрғыда сәнді қарастырсақ оның психологиялық өзгеру себептерін талқылай аламыз. 

Олар: 

- 1-ші себебі сәнге деген  психологиялық көзқарас сән өзгерістерін, психологиялық себептерін ашады 

экспозицияны қайталайды, бағдарлау рефлексі әлсіретеді, сурет қабылданады, оның мағынасын жоғалтады 

(сәнді нысан біртіндеп заманауи құндылықтарын жоғалтады);  

- 2 – ші себеп  тек қана жаңа ынталандыру өткен тітіркендіргіштердегі «қалыпты түзетуден»  асқан кезде 

әсер ете алады. Жаңа үлгі алдыңғы үлгіден құндылырақ болуының себебі, сол бұрынғы үлгінің сәннен тыс  

қалуы. Жаңа жағдайда қабылдау піскен кезде, оң сәтте жаңа үлгіні ұсынуға тура келгендіктен, ол маңызды 

болып табылады. 

Психологиялық құбылыс ұсынған  психоаналитиктер (З.Фрейд, Э.Фромм, Дж. Флюгель және т.б.), оның 

байланысуын бейсаналық тұрғыда ділелдеген. З.Фрейд сәннің пайда болуы туралы түсіндірмесінде: «Жаңа сән 

еркіндік, сұлулық пен маңыздылық қоңыраулары арқасында шыққан» деген [9].  

Психоаналиктердің ойлары бойынша адамдардың әлеуметтік жағдайына қанағаттанбау нәтижесінде 

туындайтын кембағалдық адам сезімдерін жеңу тәсілі ретінде сән өңделген деген ортақ тұжырымға келген. 

Қосылу сән беделін болмауына өтейді: «Киімнің өзгеруі тұлғаның өзгеруіне әсер етеді, себебі уй 

шаруашылығымен айналысатын әйел фартук кисе өзін қызметші сияқты сезінеді, ал кешкі көйлекте өзін леди 

ретінде сезінеді» - деп П.Нистром атап кеткен [10].  

Қорыта айтсақ, сән бір жағынан әлеуметтік басқару элементі болып табылады. Ол қоғамдағы әлеуметтік 

теңсіздікті көрсетіп, екінші жағынан, сән қазіргі заманғы қоғамды демократияландыру факторы ретінде, 

әлеуметтік топтар арасындағы айырмашылықтарын теңестіреді. Сондай-ақ, сән бұқаралық байланыс нысаны 

болып табылады және негізгі әлеуметтік-психологиялық механизмдерін байланыстырады заттарды. Сән 

адамның әлдебір жаңа сезім қажеттігін қанағаттандырады, сондай-ақ, эмоционалдық ағызу жолы болып 

табылады. Керек-жарақтары белгілі бір әлеуметтік немесе жас тобында адам сәнге деген қарым-қатынасын 

таңдауы анықталады. Адамның сәнді имитациялық тобы құндылықтар жүйесіне мән береді. 

Осылайша, біз әлеуметтік және мәдени құбылыс ретінде қарастырылған сән туралы кейбір тұжырымдар 

жасауға болады. Тарих барысында сән көзқарасын өзгертті, өзі табиғи, стихиялық феноменімен туындайтын, ол 

бірте-бірте адам қолымен жасалған, толық орнату және халықтың әлеуметтік және мәдени құбылыс 

бақылануына айналды. Қазіргі заманмен алдыңғы кезеңдерде айырмашылығы қоғам бірте-бір сән рөлі туралы 

пікірін өзгерте бастады. Бұл жағдайды, біздің ойымызша, жаһандануға жатқызуға болады.  

Әрбір тарихи дәуірдің ретінде, белгілі бір қоғамдағы сән өз беті яки түсіндірмесі болатына көз жеткіздік. 

Қазіргі заманғы әлемдік, көбірек таралған, бірақ сол уақытта, сол жерде мәдениеттер мен түрлі елдердің үлкен 
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эстрадалық қалауы және әлеуметтік өмірде тұтас болып келе жатыр яғни бір ойға негізделді.  Сән басқаша 

өңделген, бірақ біздің ол туралы пікіріміз жақсы әзірге, сонымен біз Канттың пікірін растаймыз да 

мойындаймыз. Қазіргі уақытта сол себептен бұл құбылысты зерттеу жыл сайын өзекті болып келе жатыр. 
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ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ МУЗЫКА КАЗАХСКОГО НАРОДА 

 

Казахи – прямые наследники неповторимой культуры тюркской кочевой цивилизации. Жившие до 

начала прошлого века в условиях кочевничества, они, несмотря на коренные изменения условий жизни в 

современную эпоху, смогли сохранить основы своей духовной культуры. И самым прекрасным и одновременно 

самым сокровенным наследием этой культуры является традиционная музыка, насчитывающая тысячи 

образцов самого разнообразного по видам и жанрам музыкального и музыкально-поэтического творчества.  

На протяжении всего исторического периода народ сам создает свои музыкальные инструменты. 

Каждый музыкальный инструмент имел свое назначение, широко использовался в народном быту и был связан 

с определенной деятельностью людей. К ним относятся домбыра, кобыз, сыбызгы, дауылпаз, ыскырык, камыс 

сырнай, кос сырнай, керей, шертер, жетиген, шанкауыз, дабыл, дангара, асатаяк, конырау [1, с.76-77]. 

Формирование и развитие инструментов казахов происходило в тесной связи с инструментами соседних 

тюркских народов. Об этом свидетельствуют наличие в материальной и духовной культуре башкир таких 

музыкальных инструментов, как курай, кылкумыз, кубыз, думбыра, дунгура, которые соответствуют казахским 

наименованиям: сыбызгы, кылкобыз, шанкауыз, домбыра, сырнай и дангара [2, с.178]. 

В прошлом в традиционном музыкальном быту  в особенности в кочевой среде казахов, широко бытовал 

инструмент сыбызгы, изготавливаемый из полого стебелька зонтичного растения – курая. Простая форма и 

доступность материала, из которого изготавливался сыбызгы, конструкция способствовали его популярности 

среди казахских народных музыкальных инструментов. О специфичности звучания этого инструмента в народе 

существует такое изречение: «Тілдің ұшымен, тістің күшімен», что означает «Кончиком языка при помощи 

силы зубов - подпорки». Если перевести само название, то получится: «сыб» - шепот, шептание, а «ыз»-

жужжание, дребезжание, и «гы»-окончание слова-термина, означающее нечто иное, как шипящий звук. Таким 

образом, эти три слога точно имитируют его реальное звучание, передавая основные признаки и свойства 

сыбызгы [2, с.179]. 

Звучал сыбызгы не только на летних пастбищах, но и в быту, например, на свадьбе, при рождении 

ребенка, при приезде почетного гостя и т.д. В сыбызговом искусстве существовало несколько исполнительских 

школ, среди которых можно выделить Западноказахстанскую, Восточноказахстанскую, а также некоторые 

районы Алтайского края. Если обратиться к носителям сыбызговой традиции, то в прошлом были известны 

сыбызгисты Курумбай, Кангожа, Тулак, а также Сармалай, Ыскак. Сыбызгы был одним из самых 

распространенным инструментом на территории Казахстана до XVIII века, с которым связано множество 

легенд и преданий. В далеком прошлом в среде батыров, охотников и воинов владение сыбызгы считалось 

обязательным. В настоящее время традиция игры на сыбызгы в Казахстане возрождается. Сыбызгы входит в 

состав музыкально-этнографических коллективов. 

Одним из наиболее распространенных музыкальных инструментов можно считать кобыз. История 

кобызгового исполнительства была связана с религиозно-магическими ритуалами баксы-шаманов. Кобыз был 

священным инструментом. Простой народ даже боялся прикасаться к этому инструменту, потому что верил, 

что кобыз, как и хозяева инструмента – баксы, обладает чудесной волшебной силой и способны оказывать 

воздействие на судьбу человека [3, с.38]. 

Кобыз - смычковый музыкальный инструмент с двумя волосяными струнами. Он относится к 

древнейшему виду смычковых инструментов, которые сохранились у народов Сибири, Средней Азии, 

Поволжья, Закавказья и других. У каждого народа такие смычковые имеют своё название, но они похожи 

строением, волосяными струнами, настройкой, способами игры. О древности говорит само строение 
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инструментов. Кобыз выдалбливался из одного цельного куска дерева – можжевельника (арша), клена, сосны, 

березы. Инструмент состоял как бы из трех частей: головной ("бас" - голова), средней (основание - кеуде) и 

нижней ("аяк" - ноги). Основание делается в виде открытой чаши, вытянутой книзу. Эта нижняя часть 

инструмента затягивается кожей (дека). На ней устанавливается подставка (тиек). Струны для кобыза до сих 

пор изготавливаются из конского хвоста. Смычок имеет дугообразную форму и напоминает лук: к двум концам 

изогнутой ветки привязывается пучок конского волоса и скрепляется крепкой нитью из верблюжьей шерсти. 

Исполнитель обхватывает смычок сбоку своей ладонью. 

Две струны кобыза, состоящие из 104 конских волосков, издают целую гамму обертонов при 

соприкосновении смычка. Колорит и густота звучания инструмента во многом зависели от силы прикосновения 

смычка, а также от высоты звука, при котором обертона звучали то гнусаво, то пискляво, то бархатно-густым 

сочным тоном. Для кобызовых кюев характерна звукоизобразительность: подражание вою волков, крику 

лебедя, бегу коня, звуку пущенной стрелы. С кобызом связана философская легенда о Коркыте – создателе 

этого удивительного инструмента. 

Домбыра – самый распространенный казахский народный инструмент. Домбру можно встретить в 

каждом доме. Она относилась к числу самых необходимых и обязательных предметов в жизни казахов. Длина 

домбры составляет 80—130 см. Лады могут быть навязными, врезными, или, как у узбекской домры, 

отсутствовать совсем
 
[4, с.179]. Это двухструнный щипковый инструмент относится к типу древних 

хордофонов, которые, развиваясь, в своих самых разных видах дошли до наших дней. Инструменты этого типа 

под названиями, близкими названию «домбра», сохранились у татар, башкир, узбеков, алтайцев, киргизов, 

туркменов, таджиков, калмыков и других народов (думбыра, думбара, думбрак, домбр, танбур и т.д.). Эта 

схожесть названий и типологическое сходство самих инструментов, широко распространенных именно в 

Центральной Азии, позволяют говорить о естественности их происхождения на этой территории. Казахская 

домбра, которую казахи ставят в доме на самое почетное место (төр), отличается мягкостью, бархатистостью 

звучания и большими выразительными возможностями. Ее диапазон охватывает 1,5–2 октавы, особенности же 

конструкции и формы предопределяются принадлежностью инструментов к региональным разновидностям. 

Одна из причин популярности домбры в том, что под ее аккомпанемент звучат также и традиционные 

казахские песни устно-профессиональной традиции. Но жанром, по-настоящему раскрывшим тембровые, 

звуковысотные и технико-исполнительские возможности инструмента, является, конечно, кюй, который, начав 

формироваться еще в древности, достиг пика своего развития и совершенства в XIX веке. Домбра, как предмет 

материальной культуры казахов и одновременно музыкальный инструмент, передавался от поколения в 

поколение. 

Кюи – богатейшая часть этого музыкального достояния. Слово «кюй» (күй) у ряда тюркских народов – 

этномузыкальный термин. Кюи – это инструментальные пьесы, весьма небольшие по времени звучания (2–

4 мин.), но очень глубокие по содержанию и отточенные по форме, со сложным ритмом и развитой мелодикой, 

которые отражают как некоторые жанровые черты, так и определенную логику музыкального мышления. 

Нет достоверных сведений о том, когда зародился жанр кюя. Одни исследователи возводят его генезис к 

очень давним временам – к гуннскому, древнетюркскому периоду. Другие говорят о том, что эта музыка была 

массовой, распространенной среди всего населения – от Каракорума до Едиля (Волги) в средние века. Так или 

иначе, архаические сюжеты легенд, сопровождающие ряд кюев, их содержание и лексика, следы древних, 

доисламских верований в этих сюжетах, как и сама музыкальная структура кюев, являются как будто весьма 

достоверными свидетельствами древности их происхождения. 

Кюи исполнялись в основном на трех инструментах – домбре, кобызе и сыбызгы. Наиболее 

распространенной и одновременно самой развитой, достигшей профессионального уровня областью 

инструментальной музыки являются домбровые кюи. 

Выдающимся вкладом в инструментальную музыку XIX в. является творчество Таттимбта Казангапова. 

Он прославился как автор и исполнитель произведений для домбры в стиле «шертпе». Большинство его кюев 

эмоционального, лирико-возвышенного характера. Таттимбет оставил богатое музыкальное наследие, из 

которого до нас дошло свыше сорока кюев, обогативших и украсивших сокровищницу казахской 

инструментальной музыки [5, с.554]. 

Самым видным представителем каратауской домбровой традиции является Сугур Алиулы. Мастер 

шертпе-кюя, оставивший глубокий след в инструментальной музыке, Сугур блестяще освоил творчество 

представителей предыдущего поколения, а затем развил далее в своем творчестве искусство шертпе как в плане 

содержания, так и в плане расширения средств музыкально-художественной выразительности. 

Западный Казахстан – край самобытного развития инструментальной музыки, которая предстает здесь во 

всем своем богатстве и расцвете. Блестящая плеяда кюйши этого региона – Махамбет, Курмангазы, 

Даулеткерей, Дина, Мамен, Туркеш и другие обогатили сокровищницу не только казахской музыки, но и 

общетюркской. Историческая личность, батыр, жырау и кюйши, который стоял у истоков создания домбровых 

школ Западного Казахстана, – Махамбет Отемисов. Кюи Махамбета созвучны с образцами древней эпической 

традиции жырау, являясь одновременно «музыкальным портретом» военного времени (середина XIX века) и 

его героев – Исатая и Махамбета. 

Величайший представитель западноказахстанской традиции, прозванный в народе «күй атасы» («отец 

кюев»), Курмангазы Сагырбаев – композитор, известный всему миру.  
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Курмангазы Сагырбаев родился в урочище Жидели Букеевской Орды в семье бедняка. Еще ребенком он 

самостоятельно стал разучивать услышанные в ауле кюи. В юношеские годы талантливая игра Курмангазы 

стала привлекать внимание людей, и он полностью отдался деятельности профессионального кюйши. 

Сохранилось более 60 его кюев (некоторые из них в разных вариантах). Большинство из них совершенны по 

художественной выразительности и многогранности содержания. Это – то философские размышления о жизни, 

то красочно-темпераментные сцены народных праздников. В кюе «Көбік шашқан» («Бушующий вал») 

передается истийное народное бедствие, вызванное наводнением в районе Каспия, в кюе «Балбырауын» 

(«Изящный») – народный праздник; музыкальная зарисовка «Сарыарка» («Золотая степь») переносит 

слушателя в бескрайние просторы родной степи, другие кюи заставляют задуматься о горькой судьбе народа. 

Многие кюи Курмангазы автобиографичны. Творчество Курмангазы отличается разнообразием тематики, 

насыщенностью музыкально-звуковой палитры, мощной динамикой и развитостью техники.  

Таков же масштаб дарования талантливой ученицы Курмангазы – Дины Нурпеисовой. Кюйши не только 

достойно продолжила, но и развила в своем исполнительском и композиторском творчестве достижения 

Курмангазы, героико-драматическое и гражданственно-демократическое направление его школы, соединив 

традиции XIX и XX веков. Глава второй школы, второго направления западноказахстанской домбровой 

традиции XIX века Даулеткерей Шигаев – личность особенная, а его творчество – неповторимая страница 

истории казахской музыки.  Сохранилось около 40 его кюев. Все они лирического содержания, ярки и 

выразительны. Им свойственны стройность формы, единство стиля [5, с.554]. 

Содержание кюев самое разнообразное. Они повествуют о важных событиях в жизни народных 

музыкантов. Одни из них передают философские раздумья кюйши о смысле жизни, другие представляют 

тонкие психологические портреты людей, третьи воспевают красоту степных просторов и родного края.  

Таким образом, отличительной особенностью традиционной культуры казахского народа является 

высокоразвитая инструментальная музыка. Музыка сама стала представлять высокую художественную 

ценность, она стала нести самостоятельное содержание, раскрывать различные характеры и настроение. 

Традиционная инструментальная культура продолжает развиваться и в наши дни. Однако на современном этапе 

развития традиционного искусства в нем происходят большие перемены, связанные с изменениями условий 

бытования и исполнения. Теперь произведения звучат не только в сольном исполнении, но и ансамблевых, 

оркестровых оранжировках. Многие современные произведения отражают событие нашей действительности. 

Однако народная музыка, как и раньше предают искренние чувства народа, его веру в будущее и мечты о 

счастье. 
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РОЛЬ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ В ФОРМИРОВАНИИ КАЗАХСТАНСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 

 

Историческая память играет важнейшую роль в формировании национальной идентичности. Президент 

Республики Казахстан Н.А.Назарбаев, анализируя сложнейшие проблемы, связанные с формированием 

«казахстанского пути», констатировал: «Становление и развитие нации невозможно без сохранения 

исторической памяти народа» [1, с.211]. Историческая память – это «своеобразный пантеон национальной 

идентичности» [2, с.4]. Она содержит представления об исторических событиях прошлого, судьбоносных 

переменах в жизни общества, наследие выдающихся представителей культуры, науки, политики и т.д. 

Историческая память обеспечивает связь времен и поколений.  

Историческая память приобретает особую актуальность для казахстанского общества, так как 

строительство государства и формирование нации – процессы взаимосвязанные. Государство создает нацию и 

является в то же время формой ее существования. Следует уточнить ту трактовку понятия «нация», которая 

используется применительно к казахстанским реалиям. Общеизвестно, что различаются два типа нации. 

Первый из них – этнический, т.е. традиционный. Второй тип нации – гражданский, т.е. политический, 

объединяющий всех граждан страны, независимо от этнической принадлежности, и отождествляемый с 

государством. Вся история Казахстана, как досоветского и советского периодов, так и суверенного 

существования, развивалась по пути наращивания этнического, культурного и конфессионального 

многообразия. И, несмотря на активные ассимиляционные процессы советского периода, их уровень был всегда 

очень высок. Поэтому в настоящее время вопрос о формировании в Казахстане казахстанской нации как 
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суперэтнической общности не выдвигается. Как отмечает в этой связи Президент Республики Казахстан 

Н.А.Назарбаев: «Этническое разнообразие современного Казахстана не позволяет в ближайшей исторической 

перспективе говорить о формировании единой этнической идентичности. Нужно быть реалистом… Форсаж в 

плане становления единого этнического сознания всех казахстанцев может обернуться большими драмами» [1, 

с.188]. Таким образом, применительно к реалиям современного Казахстана правомерно говорить о 

формирования гражданской нации в либеральном понимании. Президент Н.А.Назарбаев акцентирует внимание 

именно на этом актуальном для Казахстана измерении – «формирование единой гражданской и политической 

общности» [1, с.186]. Но нация в данном измерении –  это не просто население. Нацией можно считать ту 

общность, которая объединена единой гражданской культурой, системой ценностей, наследием предков, 

чувством общей судьбы, национальной психологией и национальным характером. Такая принципиальная 

позиция государства  является единственно правильной. 

В настоящее время в Казахстане наблюдается процессы своеобразного «возвращения к истокам», 

возрождения этнической культуры, традиций, ценностей. Это проявляется в следующем:  

- активное возрождение и реинтерпретация культурных традиций;  

- значительное усиление интереса к национальной истории; 

- восстановление памяти незаслуженно забытых великих деятелей культуры, науки, политики Казахстана 

– Ш.Кудабердиева, А.Букейханова, А.Байтурсынова, М.Шокая, М.Дулатова и мн.др.; 

- стремление к реставрации историко-этнических символов;  

- интерес к семейной родословной, которая в понимании многих казахстанцев тесно связана с историей 

страны;  

- рост популярности образования на историческом языке;   

- поворот к исконным религиозным ценностям; 

- «мода» на уникальный этнический стиль в музыке, литературе, изобразительном искусстве; 

- возрождение народных промыслов, медицины, праздников, ярмарок, зрелищ  и др.  

В 2004 году в Республике Казахстан была принята и реализована на настоящий момент (2004-2011 гг.) 

целевая Государственная программа «Мәдени мұра (Культурное наследие)». Она стала не только 

«беспрецедентной в истории Казахстана плодотворной гуманитарной акцией, которая обогатила исторический 

опыт, отечественную культуру и науку, но и адекватной и конструктивной реакцией государства на  

необходимость  объективного переосмысления и переоценки политических и социально-экономических 

преобразований прошлого,  более глубокого осознания перспектив казахстанского общества» [3].  Важнейшее 

общегосударственное значение программы «Культурное наследие» заключается в том, что она нацелена на 

решение следующих актуальных для казахстанского общества задач: 

- усиление роли и расширение пределов исторического сознания нации, что является одной из 

важнейших духовных основ государственности; 

- формирование национального самосознания и идентичности;  

- складывание нового культурно-исторического ландшафта страны; 

- повышение интереса казахстанцев к отечественной истории и культуре; 

- обобщение многовекового опыта национальной культуры и письменности; 

- создание на государственном языке полноценного фонда гуманитарного образования на базе лучших 

достижений мировой научной мысли, культуры и литературы и др. 

- укрепление межэтнического взаимопонимания и гармонизация межнациональных отношений в 

Республике Казахстан [3].  

В ходе реализации  Государственной программы (2004-2011 гг.) был осуществлен целый комплекс 

мероприятий – открытие новых памятников истории и культуры; реставрация значительных историко-

культурных памятников, имеющих особое значение для национальной культуры; создание целостной системы 

изучения огромного пласта культурного наследия,  в т.ч. фольклора, традиций и обычаев; обобщение 

многовекового опыта национальной литературы и письменности; создание на государственном языке 

полноценного фонда гуманитарного образования на базе лучших достижений научной мысли, культуры и 

литературы. Были завершены реставрационные работы на 35 памятниках истории и культуры. Организованы 

научно-исследовательские экспедиции в архивы и библиотеки России, Китая, стран Западной Европы для 

выявления и приобретения рукописей, раритетных изданий, книг и архивных документов, имеющих 

историческое значение в культурном наследии казахского народа. Были разработаны разнообразные толковые, 

этимологические, диалектологические, терминологические словари казахского языка, нацеленные на развитие 

казахского литературного языка и обогащение его лексики. С этой целью при издательстве «Рауан» созданы 

авторские коллективы, объединяющие более 500 известных ученых и специалистов. 

В рамках цикла «Энциклопедия» подготовлен целый ряд энциклопедических справочников по культуре, 

искусству, литературе, которые дают адекватные представления об истории казахской культуры, ее 

самобытных отраслях, специфических направлениях и жанрах. Подготовлена девятитомная энциклопедия 

«Казахская культура», иллюстрированный альбом «Памятники материальной культуры казахского народа», 

энциклопедический справочник «Казахские кюи» в трех томах, сборник «Эпистолярное наследие казахской 

интеллигенции», альбом «Изобразительное искусство Казахстана». «Казахская устная литература», 

десятитомника «Памятники истории и культуры» и др. 
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Была разработана и поэтапно реализована целостная научная программа фундаментальных исследований 

«Возрождение Казахстана: история и современность». В рамках этой программы специалистами проделана 

колоссальная работа по подготовке стотомника «Казахская устная литература», десятитомника «Памятники 

истории и культуры». Продолжается издание книжных серий «История Казахстана: исследования и 

документы», «История Казахстана: литературная хроника», «Этносы Казахстана», «Казахстан – наш общий 

дом» и др.  

В рамках Государственной программы «Культурное наследие» продолжена работа по строительству 

этнокультурного центра и мавзолея аль-Фараби, реставрации мавзолея султана Бейбарса в г.Дамаске (САР) и 

мечети султана Бейбарса в г.Каире (АРЕ), завершить реставрационные работы мавзолеев Кара Сопы, Макул 

Там, Мола Калан, Искак Ата и др.  

Уникальное историко-культурное и природное наследие Казахстана вызывает интерес и у мирового 

сообщества. Об этом свидетельствует включение в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО ряда казахстанских 

историко-культурных ценностей. На 27-й сессии Комитета Всемирного Наследия ЮНЕСКО (Париж, 2003 г.) - 

Мавзолея Ходжи Ахмета Яссауи. На 28-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО (Китай, 2004 г.) 

было принято решение о включении в Список «Петроглифов археологического ландшафта Тамгалы». На 32-й 

сессии Комитета Всемирного наследия (Квебек, 2008 г.) в указанный Список был включен уникальный 

памятник природы – объект «Сары-Арка – степи и озера Северного Казахстана» (Наурзумский и 

Коргалжынский заповедники) [4].  

Одной из последних инициатив, связанных с сохранением исторического и культурного наследия 

Казахстана, является проект ЮНЕСКО «Сеть Наследие». Целью проекта является создание электронной сети 

среди институтов культуры в Центральной Азии, сохранение и поддержка культурного и природного наследия 

этого региона посредством развития веб-сайтов, выпуска компакт-дисков, организации виртуальных выставок и 

дистанционного образования. «Сеть Наследие» - это телекоммуникационная сеть по историческому, 

культурному и природному наследию стран Центральной Азии и претендующая стать электронным 

олицетворением «Шелкового пути». Казахстанскими участниками данного проекта являются Центральный 

государственный музей Республики Казахстан, Государственный музей изобразительных искусств Республики 

Казахстан, Институт археологии им.А.Х.Маргулана, Археологический музей и др. [5].  

За семь лет реализации программы «Культурное наследие» (2004-2011 гг.) было проведено 26 

масштабных специальных исследований по истории, археологии и этнографии Казахстана, нацеленных на 

восстановление исторической памяти и новое «прочтение» национальной истории. Реставрационными 

работами были охвачены 105 объектов истории и культуры, археологическими исследованиями – более 40 

городищ, поселений, стоянок, могильников и курганов на территории Казахстана. В результате научно-

поисковых экспедиций обнаружено и введено в научный оборот свыше 5 тысяч ценнейших архивных 

документов по истории, этнографии, искусству казахского народа. Издано более 600 наименований книг 

тиражом более 1,5 млн. экземпляров. Создан 21 документальный фильм об особо важных исторических местах 

и наследии национальной культуры. Изданы семь энциклопедических сводов памятников истории и культуры. 

Восстановлены и перенесены на современные аудионосители звукозаписи 255 старинных казахских кюев [5].   

Эта работа, имеющая огромное значение для формирования национальной идентичности, продолжается. 

Очевидно, что на этапе состоявшегося государства необходимо осмыслить отечественную историю с позиций 

современной науки и создать ее целостную картину. По инициативе Президента Республики Казахстан 

Н.А.Назарбаева была разработана специальная программа исторических исследований «Народ в потоке 

истории». Инициация программы продиктована не краткосрочными политическими целями. Она имеет 

глубинный смысл – «будущее народа невозможно без опоры на историческое прошлое» [6]. 

Главными целями программы «Народ в потоке истории» являются: 

- создание условий для качественного скачка исторической науки Казахстана на базе современной 

методологии и методики исследования; 

- расширение горизонтов национальной истории казахов, формирование нового исторического 

мировоззрения нации; 

- осмысление двух десятилетий новейшей истории Казахстана [6]. 

Историческая наука Казахстана находится в развитии: открываются новые факты, источники, архивные 

материалы, формируются новые научные интерпретации событий. Все это создает научную базу для 

объективного отображения исторических событий. Изыскания, проведенные казахстанскими учеными в 

архивных фондах Ирана, Китая, Франции, Турции, России на базе современной методологии и методики, а 

также результаты специальных исследований по программе «Мәдени мұра» углубят понимание национальной 

истории казахов, станут основой для разработки и совершенствования отечественных исторических 

материалов, школьных и вузовских учебников. Более того, эта предпосылка для формирования на основе уже 

имеющихся материалов и новых данных актуального для нашего общества исторического мировоззрения 

нации.  

Активная исследовательская работа в рамках реализации программы исторических исследований «Народ 

в потоке истории» осуществляется учеными научных структур, аналитических центров и высших учебных 

заведений Казахстана. В Карагандинском государственном университете имени академика Е.А.Букетова для 

реализации программы исторических исследований «Народ в потоке истории» на базе исторического 

факультета был создан Междисциплинарный научно-исследовательский центр «Тұлғатану». Одним из 
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практических направлений деятельности Центра является проведение научно-методологических семинаров с 

целью обсуждения наиболее актуальных проблем отечественной истории, методики и методологии 

исследований.  

17 января 2014 года в послании Президента Казахстана Республики Казахстан Н.А.Назарбаева 

«Казахстанский путь-2050. Единая цель, единые интересы, единое будущее» была озвучена концепция 

«Мәңгілік Ел», которую Президент определил как «национальную идею нашего общеказахстанского дома, 

мечту наших предков» [7].Президент отметил, что за годы суверенного существования «созданы главные 

ценности, которые объединяют всех казахстанцев и составляют будущее нашей страны … Эти – ценности опыт 

Казахстанского Пути, выдержавшие испытание временем» [7]. Таким образом обеспечивается преемственность 

национальной культуры, тем самым, способствуя не только укреплению единства нации, развитию ее 

интеллектуального, образовательного и культурного потенциала, но и устойчивости казахстанского общества, 

эффективности казахстанской модели политического развития.   

Историческая память, и это особенно остро проявляется в практике переходных обществ, нередко 

становится сферой идеологического противостояния и политических конфликтов. Возможна реинтерпретация 

некоторых элементов исторического  наследия. Переоценка прошлого, попытки «переписывания истории», 

занижение или, напротив, преувеличение исторических деяний предков не только искажают историческую 

память, но и деформируют преемственность и непрерывность в развитии общества. Кроме того, они 

свидетельствуют о глубоких политических и ценностных расколах внутри общества. Историческая память 

превращается в инструмент текущей политики, используется различными политическими движениями в своих 

целях. Искусственно созданные модели интерпретации прошлого, искажающие историческую память и 

соответственно историческое сознание. Они характеризуются ярко выраженным этноцентризмом, агрессивной 

эмоциональной окрашенностью. Между прошлым и будущим существует неразрывная связь. Эта связь 

актуализируется в настоящем. Однако всегда существует опасность недостаточного понимания этой связи, 

неполного осознания сложной и противоречивой их взаимозависимости. 

Каналы формирования исторической памяти многообразны – семья, система образования, средства 

массовой информации, художественная литература, телевидение, Интернет и т.д. На восприятие исторического 

прошлого оказывают влияние официальные, полуофициальные, литературные и мн.др. трактовки событий и 

фактов вплоть до обыденных и бытовых их оценок. В них присутствуют причудливое переплетение 

рационального и эмоционального восприятия, научных трактовок, субъективных мнений и пристрастных 

подходов. При этом многие из них  пересматриваются в соответствии с изменениями, происходящими в 

политической жизни страны. Поэтому очень важно, чтобы историческая информация подавалась не 

дозировано, а систематически, без излишней эмоциональности и пристрастности. Исторические факты не 

должны заменяться версиями, предположениями и тем более фальсификациями. Недостаточное, одностороннее  

историческое знание не только искажает общественную память. Оно несет реальную опасность для общества, 

провоцируя конфликт и гражданское противостояние. Но большую опасность, на наш взгляд, представляют 

радикальные «новаторские» концепции, которые ставят под сомнение всю выработанную многими 

поколениями историков систему научного знания. Такие антинаучные презентации, к сожалению, нередки в 

переходных и в частности постсоветских обществах. Поэтому очевидна актуальность и жизненная 

необходимость формирования объединяющей казахстанское общество концепции отечественной истории и 

национальной памяти. Объективное понимание, адекватная интерпретация и уважение к историческому 

прошлому будет способствовать формированию казахстанской идентичности и самосознания, укреплению 

нового типа государственности в Республике Казахстан. 
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ЖАСТАРДЫҢ ДЕМОКРАТИЯЛЫҚ ЖӘНЕ АЗАМАТТЫҚ ҚОҒАМДЫ 

ҚАЛЫПТАСТЫРУДАҒЫ РӨЛІ МЕН ОРНЫ  

 

Кез-келген мемлекет өзінің болшағы жайында терең ойланып, оның барынша жарқын болуын қалайды. 

Қазіргі кезде еліміз саяси, әлеуметтік- мәдени және экономикалық тұрғыдан даму жолына түскен 

мемлекеттердің қатарына жатады. Осыған орай мемлекеттің, халықаралық және мәдениет саласында елеулі 

өзгерістер мен шаралар қабылдануда. Мемлекетті шынайы демократиялық тетіктерді пайдалану арқылы 

басқару жағдайында құқықтық-азаматтық қоғам құрылып, осының негізінде оңды әлеуметтік - мәдени 

реформалар жүргізілуде. Бұл жағдайда кез-келген қоғамның дамуына түрткі болатын адамзаттық факторға 

ерекше мән беру қажет деп түсінеміз. Әрине, демократия - бүгінгі әлемнің айшықты сипаттарының бірі. 

 Демократиялық жүйенің түбегейлі орнығуында саяси, экономикалық алғышарттардың маңызды екені 

белгілі. Дегенмен, олар жастардың азаматтық құндылықтары мен ұстанымдарынан өз орынын алғанда ғана 

демократияның өміршеңдігі мен баяндылығы қамтамасыз етіледі. Ең бір өскелең әлеуметтік -демографиялық 

топ жастардың әлеуметтік және саяси белсенділігі ерекше мәнге ие болуда. Ескі жүйенің құлауы мен жаңа 

қоғамның түзелуі кезіндегі өтпелі дәуірде жас ұрпақтың өз-өзін анықтауға қатысты өзгеру барысын шартты 

түрде екі кезеңге бөлуге болады. Бірінші кезеңде қайта құруға дейінгі өмір сүру дағдысы, дүниетаным, 

құндылықтар мен мақсаттардың барлығына дерлік қарсы болу өз шарықтау шегіне жетеді. 90-жылдардың 

екінші жартысынан бастап нарықтық қатынастардың қалыптасуының жағдайында жастардың мінез-құлық 

әрекеттері мен саналарында өзгеріс белгілері байқалуда.  

Жастар саясаты «Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Жастар саясатының тұжырымдамасы» 

ережесінен негізделіп, «Жастардың рухани және тән саулығы – мемлекеттің стратегиялық капиталы мен оның 

қазіргі кездегі дамудың маңызды факторы» -  деген тұжырым негізінде қалануы тиіс. Әрине, 2004 жылғы 

«Қазақстан Республикасының мемлекеттік жастар саясаты туралы» заңы да ескерілгені жөн. Ол, жасөспірімдер 

мен жастардың құқықтық және рухани құндылықтары жастарды өз халқының рухани мәдениетіне бағыттауы, 

мемлекетіміздің тарихи өткеніне баулуы, қоғамдағы келісім мен бейбітшілікті нығайту жас ұрпақтың Отаны 

үшін мақтаныш сезімін қалыптастыруы тиіс[1,79]. Патриотизм, адамгершілік, тәжірибелік, кәсібилік, 

жауапкершілік сияқты жеке қасиеттерді иеленуге ұмтылу жас қазақстандықтар үшін алға қойылуы қажет. 

Қоғам табиғи, әлеуметтік және мәдени жақтарынан өзін жас ұрпақ арқылы қалыптастырды. Жастар белгілі бір 

жүйеде мемлекеттің болашағын құрайды, сондықтан да оның көңіл күйі, тәртібі мен хал-ахуалы қоғамдағы 

жалпы саяси және әлеуметтік-психологиялық жағдайдың өлшеуші барометрі ретінде танылады. 

 Субъективті және объективті факторлар мен өзге де себептерге негізделудің нәтижесінде тоталитарлық 

мемлекетте жастардың әлеуметтік-саяси және әлеуметтік-мәдени өмірінде шектеулі болса да демократиялық 

буында түрлі қоғамдар, ұйымдар пайда болды. Нарықтық экономика мемлекет үшін қара басының қамы емес, 

ол ең алдымен, елдің дамуы мен халықтың әл ауқатын көтеру үшін негізгі құрал болып табылады. Осылайша 

Қазақстанның өркендеу жолы әлеуметтік және мәдени салада даму, алға қойылған мақсатқа сәйкес ашық 

нарықтың экономиканың негіздерін қалыптастыруға бағытталған Президент Н. Ә. Назарбаевтың: -әлеуметтік 

бағыттағы аралас нарықтық экономика құру; - кәсіпкерлікті қолдау; -өндірісті құрылымдық жағынан қайта 

күру; -халықты әлеуметтік жағынан қорғау; -экономикалық-саяси серіктестер таңдауда прагматизмді пайдалану 

сияқты экономика саласындағы идеологияның негізгі қағидаларын ашып көрсетеді[2,105].  

Қазақстанның таңдаған жолы республиканың ерекшеліктері мен даму жағдайларын ескере отырып 

қабылданған. Қазақстанның қазіргі территориясында тарихи кезеңде ең көне сауда жолдары өтіп, түрлі 

мәдениет пен сыртқы байланыс үдерістері қарқынды түрде жүргізілген болатын. Сауданың дамуы Орта 

Азияның шарушылығы мен мәдениетінің көркеюі үшін негіз болғандығын әсіресе тарихшылар көбірек айтуда. 

Сол уақыттың нарықтық мәдениеті біршама төмен болуына қарамастан, ол терең із қалдырып, оны тіпті 

жоспарлы орталықтандырылған экономикалық жүйе жағдайында да алып тастай алмады. Нарықтық мәдениет 

негізінде демократиялық сала болып саналады. Тарихи дамуды саналы түрде қарастырсақ, төмендегідей 

маңызды қорытындылар жасауға болады: тоталитарлық қоғам мен демократиялық қоғам арасында 

авторитарлық қоғамның үрдісі байқалады.  

Қазір Қазақстанда демократиялық институттармен қатар өзге де саяси иституттарға Президенттің 

басшылығы қалыптасуда. Сонымен қатар, Қазақстан Республикасы мемлекетінің ішкі және сыртқы саясаты 

нығайып, қоғамды дамыту мен бейбітшілікті, тұрақтылықты сақтауға бағытталған. Жастар қозғалысының 

әлсіздігі мен ретсіздігінің салдарынан мемлекет тарапынан оған қатысты үлкен өзгерістер байқалуда. 

«Қазақстанның болашағы үшін» қозғалысының басшылығымен ел Парламентінің жанында жастар саясаты 

саласындағы заңдарды жетілдіру бойынша жұмыскерлер тобы кұрылған. Жастар туралы жаңа заңның негізіне 

Елбасы деңгейінде бекітілген «Мемлекеттік жастар саясатының тұжырымдамасы» қабылданды. Бұл құжат жас 

ұрпақтар кұқықтарының жан-жақты қамтамасыз етілуін, әлеуметтік қорғанысын, оның экономикалық өсуі мен 

ақыл-ойының дамуының деңгейін көтеруді мақсат етеді.  

Қазіргі уақытта республикада барлығы 30-дан аса жастар бірлестігі тіркеліп, 115- ден астамы аумақтық 

деңгейде құрылған. Жастар ұйымдарының қызығушылықтары айтарлықтай кең белсенді саяси ұстанымнан 

моральді, әдептік және мәдени құндылықтар, жастарды белсенді түрде қоғамдық өмірге енгізу үшін, жеке 
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тұлғаның үйлесімді дамуы үшін атсалысатын әріптестердің бірлестіктері. Сауатты өмір салтын, зиянды 

әдеттерден бас тартуды, (СПИД) пен нашақорлықпен күресуді насихаттайтын жастар бірлестіктерінің 

белсенділігі артуда. Кездесулердің бірінде Президент студент жастарға: «Сендердің қазіргі жас мөлшерлеріңе 

жақсылыққа деген жарқын үміт, бақыт пен махаббат тән. Бұл биік құлшыныстар біздің мемлекетіміздің мұрат - 

мақсатына толығымен сәйкес келді. 2050 жылға дейінгі Қазақстанның даму стратегиясы сендер үшін елімізді 

үшінші мың жылдыққа апаратын жастар үшін жасалған. Осы стратегияны қолдайтындықтарыңыз үшін 

алғысымды айтамын. Расында да, біз XXI ғасырға жоғары дамыған нарықтық экономикамен, берік 

мемлекеттілік, тұрақты саяси және ұлтаралық жағдаймен кіруге талпынуымыз қажет. Бұған біз қоғамның 

негізін білімді, өмірлік жетістіктерге жетуге өз күшімен талпынатын бозбалалар мен бойжеткендер қатысса 

ғана қол жеткіземіз. Өз тарапынан мемлекет жастарға жан-жақты қолдау көрсетеді. Біз білім беруді 

халықаралық стандарттарға жеткізуге талпынамыз. Қазіргі кезде Қазақстанның жүздеген студенттері ең ірі 

шетел уинверситеттерінде білім алуда. Бірақ уақыт өте келе, біздің жоғары оқу орындарымыз да жоғары 

деңгейге көтерілетіндігіне сенімдімін» деген көзқарасын білдірді[3,94].  

Жастар саясатын қалыптастыруда бұқаралық ақпарат құралдарының рөлі туралы мәселеге тоқталсақ, біз 

білетініміздей, бұқаралық ақпарат құралдары арқылы қалыптасатын саяси өмір кез-келген мемлекетке тән 

көрініс болып табылады. БАҚ-ның тыңдаушылары мен, тұрақты көрермендер буыны болады. Теледидар, 

баспасөз басылымдары, ғаламтор арқылы алынатын, таратылатын идеялар, қоғамның дүниетанымы мен 

идеологиялық санасын, қоғамдық және азаматтық құндылықтарды қалыптастырады. БАҚ тек жас ұрпақтардың 

қоғамдық санасын қалыптастырып қана қоймай, жастар санасындағы адамгершілік, құндылықтар жүйесінің де 

қалыптасуына оң әсер етеді. Ғаламтор сияқты қатынас құралы қазіргі идеялық ықпал етудің тетігі ретінде 

алдынғы орындарды алуда. Жастар белсенділігінің ерекшелігі, оның бейімделу қыры мен сырында. Бұл 

жағымды нәтиже ғана емес, қазірде бұл ұғымның биполярлы, яки қарама-қарсы мағынасы да қолданылады. 

Бейімделу көбінесе ішкі немесе психологиялық (әл-ауқаттылық сезім, өз абыройын сақтау сезімі) немесе 

адамды жаңа қоғамда басқа адамдармен жалғастыратын әлеуметтік-мәдени (күнделікті мәдени өмірдегі адам 

мінезінің көз тартатындығы) деңгейде болатынын көрсетеді. Психологиялық бейімделу ішкі психологиялық 

салдардың жиынтығына қатысты. Кейбір зерттеушілер психологиялық бейімделуді а) эмоционалды- бағалау 

сипатына жатқызады, ә) жаңа информацияны қабылдаудағы тұрақтылықпен байланыстырады[4,63].  

Егер әлеуметтік қауымдастық шеңберінде оның басым мүшелері бір көзқарасты қабылдап, соны 

құптайтын болса, мұны әлеуметтік немесе этникалық стереотипке жатқызуға болады. Мәдени тұрғыдан алғанда 

плюралистік қоғамда (соның ішінде Қазақстанда да) әлеуметтік және саяси құрылымдары ұқсас, бірақ 

мәдениеті түрлі халықтар қатар өмір сүріп, топтасуда. Әйтседе, этникалық отандастардың әлеуметтік- мәдени 

бейімделу факторларын зерттегенде, олардың жаңа ортаға бейімделуіне сыртқы (саяси, экономикалық, мәдени) 

жағдайларда, сондай-ақ оралмандардың жеке психологиялық ерекшеліктері де теріс ықпал етуі ықтимал 

екендігін ескеру абзал. 

 Әлеуметтік-мәдени бейімделу, біріншіден, этникалық топтар мен олардың кейбір өкілдерінің (мысалыға, 

оралмандардың) арақатынасын үйлестіруге және олардың ұйымдасқан іс-әрекеттерін қалыптастыруға 

бағытталған, ал әлеуметтік-мәдени бейімделу адамның басқа халықтың мәдениетін игеруде өзінің күнделікті 

тіршілігінде орындауын білдіреді.  

Этникалық отандастар ұлттық мәдениеттің көріністерін сақтап қана қоймай, оларды жетілдіре түссе, 

мұның өзі олардың қазақ еліне тез арада және сәтті бейімделуінің айғағы болмақ. Бейімделуге қарсы ағымды 

кейде субэтносты (немесе этносты) тасымалдайтын үдеріс деп, кейде этникалық топты ыдыратын 

ассимиляциялық ағым деп те жатады. Жоғарыда айтылғандарды қорыта келе, әлеуметтік бағытты экономика 

мен демократиялық қоғамды құру жастардың құлықты, рухани дамуынсыз, Қазақстандық жас ұрпақтарды 

патриоттық сезіммен, кәсібилік жауапкершілікті қалыптастырмай, аға ұрпақтың әлеуметтік – мәдени 

тәжірибесін, әлемдік өркениеттің қол жеткізулерін меңгермейінше мүмкін емес. Бұл мақсатты іске асыру 

жастарды белсенді түрде қоғамға тұтастай қатыстыру, саясатын қалыптастыру мен іске асыруға қатысуына 

апаратын жолды іздеуде қызмет етеді. Мемлекет жас адамның материалдық деңгейі мен әлеуметтік жағдайына 

қарамастан, жас тұлғаның мүмкіндіктерін ұлғайту үшін жағдайлар жасалу керек. Тек осындай жағдайда ғана 

жастар саясатының негізгі міндеті - жастардың өзін - өзі қамтамасыз ету әрекеті практикалық тұрғыда іске аса 

алады[5,87]. 

 Жалпы демографиялық процеске ерекше назар аударылуы тегін емес. Халықтың санының өсіп-өнуі – 

күтетін және қажетті ресурс (әлеует). Халықтың өсіп-өнуі елдің ахуалына оң ықпал етеді. Ел ішіндегі 

жастардың қоныс аударуының немесе оралман-отандастар белсенділігі мотивінің мәні мынада: - ағайын-

туыстармен табысу, ата-бабасы кіндік кескен жерге, тарихи отанына оралу, туыстық қарым-қатынасты 

нығайтпақ ниетте; - өзін-өзі көрсететін және өзіндік өмірлік орынды нығайтатын еркіндік пен ыңғайлы ортаны 

іздестіруде; - патриоттық рух пен көңіл-күй сезімін жүзеге асыруға ниеттенуде; - өз білімін жетілдірмек, бала-

шағасына білім бермек шешімінде; - өмірге жақсы жағдайды, үй-жайды, жалақы көзін, жұмысты іздестіруде; - 

материалды жайын жақсартпақ тілегінде. Осы мотивтермен есептесу жастарға деген қамқорлық пен қол үшін 

берудің нақты нышандары. Қоғамдық дамудың қазақстандық жолы мен оның демографиядағы мемлекеттік 

саясаты осы өзгерістер тұрғысынан анықталады. ХХ ғ. 90 жылдары көші-қон ағымдары күрт өзгерді де, 

еліміздің ұлттық құрамы ғана емес, қоғамдық дамудың қарқыны да өзгерді. Президентіміз әр жылдардағы 

халыққа жолдауларында негізгі мәселелердің бірі жастар саясаты, олардың білімі, тәрбиесі және жастар 

қоғамның болашақ мүшесі екенін жадымызда сақтау керектігін айтады. Бұқаралық ақпарат құралдары 
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прогрессивті зиялы қауымының күш-қуаты, отан сүйгіштік, кәсібилік дәреже сияқты сапалық көрсеткіші және 

үлкенді сыйлау, өзі мен жақын адамдары үшін қайырымды болу сияқты істер қоғамды демократияландыру 

үрдісіне және жастар саясатына қосатын үлкен үлесі болмақ. Демократиялық өзгерістер жағдайында қалыптасу 

үстіндегі көп- партиялық пен ой-саналық әралуандық жүйе негізінде жастардың рөлі саяси тұрғыда өсе түсуде. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ АГРЕССИВНОСТИ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ И РОЛЬ СОЦИАЛЬНЫХ 

РАБОТНИКОВ В ПРОФИЛАКТИКЕ АГРЕССИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

 

Многочисленные научные исследования в области деструктивного поведения говорят о том, что 

агрессивность заложена в самой природе человека, и что агрессия - это не продукт современного 

технологически развитого общества. В периоды социальных и политических преобразований общество 

находится в стрессовом состоянии. В первую очередь люди реагируют на изменения в жизненно важных 

сферах: здравоохранении, образовании, социальной защиты. Их пугают нововведения, настоящее кажется 

нестабильным, а будущее неопределённым. Рано или поздно подобное напряжение выливается в агрессию. И 

многочисленные исследования показали, что в обществе, находящемся в переходном периоде, увеличивается 

число социальных психопатий. А значит, растёт число преступлений, суицидов и прочее.[1] 

Агрессивность является отражением тех кризисных явлений, которые переживает наше общество. 

Возрастает духовная деградация общества, утрачиваются общечеловеческие ценности, наблюдается утрата 

уважения к нравственным ценностям. Возрастает уровень взаимной агрессии в семье в связи с потерей 

материального благополучия и политической нестабильностью в обществе. Семьи легко распадаются, дети 

становятся добычей криминальных элементов.  

В современном обществе отношения между людьми резко обострились: появились озлобленность, 

эгоизм, пренебрежение к интересам окружающих, вседозволенность в выборе средств поведения, потеря 

уважения к другим. Тревожным симптомом является рост числа агрессивных детей в дошкольных 

учреждениях.  

Cбалансировать отношения в социуме призван, в частности, и социальный работник. Профессиональная 

деятельность социальных работников способствует общественным изменениям, решению проблем 

человеческих взаимоотношений; содействует укреплению способностей к функциональному существованию в 

обществе и раскрепощению людей в целях повышения их уровня благополучия. Используя свои знания и 

навыки для достижения поставленной государством и обществом цели, прилагая свои усилия для улучшения 

положения многочисленных категорий населения, социальный работник добивается оздоровления социальной 

и морально-нравственной ситуации в обществе в целом.[2] 

Агрессия не возникает в «социальном вакууме». Наоборот, зачастую именно различные аспекты 

межличностных взаимодействий приводят к ее возникновению и предопределяют ее формы и направленность. 

Актуальным остается изучение механизмов возникновения и принципов функционирования агрессии и 

разработка методов профилактики и коррекции агрессивного, асоциального поведения. Период взросления, 

подростковый возраст, юношество, сам по себе не являясь болезнью, могут спровоцировать возникновение 

глубоких психологических проблем. Поэтому изучение особенностей поведения молодых людей необходимо 

для понимания психологии агрессии в молодежной среде. [3] 

Одним из методов профилактики агрессивности в обществе является анкетирование, которым в 

совершенстве должен овладеть будущий социальный работник для того, чтобы в будущей профессиональной 

деятельности безошибочно устанавливать уровень агрессивности, возможные модели поведения людей в 

конфликтной или житейской ситуации. Исходя из этого, мной, как будущим социальным работником, для 

актуализации полученных знаний, было проведено анкетирование среди студентов экономического 

университета в количестве ста человек. Целью анкетирования было выявление информированности молодежи 

об агрессии как явлении в целом и уровне агрессивного поведения молодых людей. Для этого была разработана 

анкета, в количестве 6 вопросов. Результаты анкетирования студентов показали следующее:  

На вопрос «Как вы понимаете значение слова «агрессия»?» большинство студентов (80%) ответили, что 

под агрессией понимают и физическое, и словесное причинение вреда. И это был верный ответ, так как под 



269 

агрессией понимается любая форма поведения, нацеленная на оскорбление или причинение вреда другому 

живому существу, не желающему подобного обращения. 

 

10%

10%

80%

Как вы понимаете значение слова «агрессия»?

Физическое причинение вреда 2 Словестное причинение вреда 2 Физическое и словесное

 
На вопрос «Существует ли внутренняя агрессия?», мы получили следующие результаты: 70% 

опрошенных думают, что внутренняя агрессия существует, и она направлена на себя. Однако, другая часть 

респондентов ответила, что внутренней агрессии не бывает, человек не может быть агрессивен по отношению  

к себе. Вариант ответа «не знаю» отметили 15% студентов. 

70%

15%

15%

0% Существует ли внутренняя агрессия?

1) Да, она направлена против себя

2) Нет, человек не может быть агрессивен по отношению  к себе

3) Не знают

 
 

На вопрос «Допустимо или нет агрессивное поведение…?» большинство студентов ответили, что 

агрессивное поведение недопустимо, но 25% уверены в том, что агрессия в нашей жизни необходима. Этот 

ответ свидетельствует о возможно устоявшейся практики агрессивного поведения в обществе в целом, 

наблюдателями чего становятся наши респонденты в повседневной жизни..  

10%

65%

25%

0%

«Допустимо или нет агрессивное поведение…?»

1) Допустимо и желательно 2) Недопустимо 3) В нашей жизни агрессия необходима

 
На вопрос «Как часто вы используете агрессию в ответ на агрессивное поведение извне?» 55% 

опрошенных ответили, что никогда не отвечают агрессией на агрессию, 20% - бесспорно готовы выразить свое 

негативное отношение к другому человеку, 25% - студентов в зависимости от ситуации могут сказать все, что 

думают о другом человеке ему в лицо.  
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20%

55%

25%

0%

Как часто вы используете агрессию в ответ на агрессивное 
поведение извне?

1) Всегда 2) Никогда 3) Смотря по обстоятельствам

 
На вопрос «Как часто вы сами провоцируете агрессию?» 25% опрошенных ответили, что никогда не 

провоцируют ее, 75% - смотря по обстоятельствам.  

0%

25%

75%

0%

Как часто вы сами провоцируете агрессию?

1) Всегда 2) Никогда 3) Смотря по обстоятельствам

 
На вопрос «Как вы считаете, какие факторы оказывают  наибольшее влияние на повышение  уровня 

агрессивности в обществе?» 75% респондентов отметили такую социальную проблему, как безработица, 15% - 

считают, что это связано с культурой человека, а 10% - связывают с перекосами в семейном воспитании. 

10%

15%

75%

0%

Как вы считаете, какие факторы оказывают  наибольшее влияние на 
повышение  уровня агрессивности в обществе?

1) Безработица 2) Культура 3) Воспитание (семейное)

 
Таким образом, результаты анкетирования показали следующее: 

- молодежь знает и понимает что такое агрессия, но, вместе с тем, затрудняются ответить относительно 

существующей внутренней агрессии. А она присуща большому количеству молодых людей, о чем 

свидетельствуют показатели суицидов, девиантного поведения подростков в обществе;  

- большинство респондентов на агрессию агрессией не отвечают и стараются не провоцировать 

агрессивное поведение. Неконфликтное поведение наших студентов объясняется воспитанием, полученным в 

их семьях, а также воспитательной работой, реализуемой в КЭУК. Большинство наших студентов 

задействовано в студенческих организациях, где пропагандируется культ добра, согласия, терпимости и 

понимания; 

- менее половины опрошенных студентов считают, что готовы к ответному агрессивному поведению, 

что, по нашему мнению, объясняется определенным уровнем конфликтности в обществе, опытом 

конфликтного взаимодействия людей в социальной среде; 

- подавляющее большинство респондентов одним из основных факторов повышения агрессивного 

поведения в обществе назвали безработицу, и это понятно. В условиях экономического спада во многих семьях 

эта проблема стала актуальной, затронула и самих студентов, и потому они склонны думать, что 

психологические и материальные проблемы, вызванные безработицей, напрямую влияют на повышение уровня 

агрессивности сначала в семье, а затем в обществе.  

На основании проведенного опроса в целях профилактики агрессивного поведения среди молодежи, 

предлагаем следующее: 
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1. формировать у молодых людей знания, умения и навыки по выявлению и регулированию агрессивного 

поведения; 

2. через деятельность молодежных организаций, центров, клубов воспитывать молодежь в духе 

неприятия агрессии, прививать толерантность и культуру поведения; 

3. кураторам академических групп совершенствовать профессиональные компетенции по психолого-

педагогическому сопровождению студентов. 

4. студентам специальности «Социальная работа», в целях овладения профессиональными знаниями, 

умениями и навыками, принимать активное участие в проведении социологических и психологических 

исследований на базе кабинета психотренинга.  
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Ғылыми жетекеші: оқытушы Аубакиров Е.Ж 

 

ҰЛТТЫҚ РУХ-ҰЛТТЫҢ АСЫЛ ҚАСИЕТІ 

 

Президент Жолдауы – Қазақстанның алдында жаңа жаһанды мүмкіндіктер мен перспективаларды 

ашатын құжат. Біздің алдымызға жаңа сапалы міндеттер қойылып, жоспарлар мен армандардың көкжиегі 

кеңейтілді, келешек ұрпақтың даму бағыты айқындалды. Қазақстандық білім берудің қазіргі жағдайы мен 

дамуы мемлекетіміздің жоғары басшылығының ерекше назарында. «Мәңгілік Қазақстан» жобасы, ел 

тарихындағы біз аяқ басатын жаңа дәуірдің кемел келбеті әлеуметтік-экономикалық жаңғыртудың он бағыты 

бойынша міндетті орындай отырып, біз экономиканы нығайтамыз, қоғамды тұрақты етеміз, халықтың әл-

ауқатын арттырамыз»,-деді ол. Сонымен қатар, білім саласында, халықтың негізгі рухани құндылығы-отан 

сүйгіштік, толеранттылық пен қарым-қатынас мәдениеті, этносаралық келісім, бәрінен бұрын, ізгілікке 

тәрбиелеуді кешенді жоспар негізінде күшейтуді де белгілеп берді. Еліміздің жарқын келешегіне бағытталған 

мемлекеттік бас құжаттағы межеленген тапсырмаларды орындауға атсалысу, жұдырықтай жұмылып жүзеге 

асыру елдік мүддеміз, азаматтық парызымыз. 

Бiлiмдi, жан-жақты қабілетті ұрпақ:-ұлтымыздың баға жетпес қазынасы. Ал, қазақ халқының ұлттық 

тәжірибелері мен тағылымдарының мол қазынасы-халықтық педагогика. Бүгiнгi еліміздің мектептерінің 

алдында тұрған басты мiндет-окушының ұлттық сана-сезiмiн оятып, тәрбиелеп қана қоймай, оның бойына 

халықтық педагогиканы, ғасырлар бойы қалыптасқан тiл, дiн, тәрбие, ұлттық салт-дәстүр, үлгi-өнегенi сiңiрту, 

яғни тәрбие беру мен оқыту әдістемелерінің түрлерi көп. Ұлттық тәлім тәрбиенің іргетасын дұрыс қалай бiлу 

мұғалiмдердiң, ата-аналармен қосылып жүргiзген шараларына байланысты, өйткенi, бiрiншi ұлттық тәрбиені 

ошағы- отбасында, екiншiден, мектепте болғандықтан, ата-ана мен мектеп болып бiрiгiп жұмыс атқару - біздің 

басты мiндетiмiз. Халқымыздың тiлiн, тарихын, ұлттық дәстүрін, ата салтын үмыта бастаған бүгiнгi ұрпақты 

тәрбиелеуге ат салысу жалпы ұлтымыздың мiндетi[1]. 

 Халқымыздың асыл қазынасын тиiмдi пайдалану, оның салт-дәстүрі мен мәдениетіне құрметпен қарауға 

үйретуi сөзсiз. Рухани тәрбиемен нұрланбаған адам өзінің алған білімін қара басының пайдасына жұмсап, өз 

мүддесі үшін адамзатқа апат әкелуі мүмкін. Оның мысалы тарихта аз емес. Тек сол арқылы ғана халқымыздың 

ғасырлар бойы жинақталған бай рухани мұрасымен жастардың бойына адамгершілік ізгі қасиеттерді 

қалаыптастырып, сіңіртіп, өзінің Отанына адал азамат етіп тәрбиелеу ата-ана мен ұстаздар қауымына 

жүктеледі. Сонымен қатар, білім беру адам қызметінің ең маңызды және кең салаларының бірі бола отырып, 

қоғамдық өмірдің басқа да салаларымен тығыз байланысты. Қазіргі жағдайда білім беру жүйесінен тек ішкі 

құрылымдармен тәртіпті жұмыс жүргізуді ғана емес, сонымен бірге сыртқы байланыстағы әлеуметтік 

серіктестер – құқық қорғаушы органдармен, денсаулық сақтау, экономика, спорт, мәдениет, өнер саласының 

өкілдерімен, үкіметтік емес ұйымдармен, жұртшылықпен, БАҚ-мен ашық түрде байланыста болуды талап 

етеді.Сонымен қатар, елдегі патриотизмді күшейту, жастарды отансүйгіштікке тәрбиелеу, білімді өркендетуді 

жаңа стратегияның басым бағыттарының бірі деп айқындап берген Елбасы «Ел болам десең, бесігіңді түзе» 

деген халық даналығын көрегендікпен ұстанып отырғаны сөзсіз. Жалпы, патриоттық сезімнің қалыптасуы 

отбасынан бастау алады. Патриоттық тәрбие, ұлттық намыс, ұлттық сана-сезім рухани байлықтан көрініс 

табады. Олай болса, рухани байлыққа, ең алдымен, тілімізді, дінімізді, салт-дәстүрімізді жатқызсақ, тіл – қазақ 

болуымыз үшін, дін – адам болуымыз үшін, салт-дәстүр – ұлт болуымыз үшін қажет. Олай болса, басты мақсат 

– жас ұрпақты ұлттық игіліктер мен адамзаттық құндылықтар, рухани-мәдени мұралар сабақтастығын сақтай 

отырып тәрбиелеу[2].  

http://ruslekar.info/Otchego-v-obshchestve-narastaet-agressiya-2425.html
http://ruslekar.info/Otchego-v-obshchestve-narastaet-agressiya-2425.html
http://uchebnik.biz/book/316-yetika-socialnoj-raboty/16-otvetstvennost-i-dolg-socialnogo-rabotnika-pered-obshhestvom-i-gosudarstvom.html
http://uchebnik.biz/book/316-yetika-socialnoj-raboty/16-otvetstvennost-i-dolg-socialnogo-rabotnika-pered-obshhestvom-i-gosudarstvom.html
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Ұлттық құндылықтарымызды әлемдік деңгейге шығаруға қабілетті тұлға тәрбиелеу үшін:-жас ұрпақтың 

ұлттық сана-сезімін қалыптастыру;-жас ұрпақ санасына туған халқына деген құрмет, сүйіспеншілік, мақтаныш 

сезімдерін ұялату, ұлттық рухын дамыту; -ана тілі мен дінін, оның тарихын, мәдениетін, өнерін, салт-дәстүрін, 

рухани-мәдени мұраларды қастерлеу;-жас ұрпақ бойында жанашырлық, сенімділік, намысшылдық тәрізді 

ұлттық мінездерін қалыптастыру сияқты міндеттерді орындағанда ғана басты мақсатқа жетеміз. Ұлттық тәрбие 

қазір елімізде орын алып отырған көптеген мәселелерді: ана тілін, ата тарихын, ұлттық салт-дәстүрін білмейтін 

жастар, тастанды жетім балалар, «қиын» балалар, қарттар үйлеріндегі әжелер мен аталар, нашақорлыққа 

салынған жастар, тағы басқаларды бірте-бірте жоюдың және олардың алдын алып, болдырмаудың негізгі жолы. 

Ұлттық тәрбие алған ұрпақ дені сау, білімді, ақылды, ұлтжанды, еңбекқор, сыпайы, кішіпейіл болып өседі. 

Сондықтан да ұлттық тәрбие-ел болашағы.Жалпы колледж студенттеріне өз құқықтарын пайдалана отырып 

қана толыққанды өмір сүруге болатынын, қоғам үйлесімді, орнықты даму әркім өз міндеттеріне жауапты қарау 

керектігін түсіндіру. Қазақстан Республикасының Президенті – Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың «Қазақстан-2050» 

стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты Қазақстан халқына Жолдауы шеңберінде 

тұжырымдалған құқық қорғау жүйесін одан әрі жаңғырту. Қоғамдық пәндер кафедрасы оқытушыларының жаңа 

оқу жылында алдарына қойған негізгі мақсаттары «Қазақстанның әлеуметтік жаңыртылуы: Жалпыға Ортақ 

Еңбек Қоғамына қарай 20 қадам» бағдарламасын жүзеге асыру бағытындағы жұмыстарға белсенді қатысып, 

педагогикалық менеджмент негіздерін оқу-тәрбие үрдісіне енгізуге белсене араласу, білім сапасын және 

қоғамдық пәндерге деген қызығушылығын арттыру мақсатында студенттермен жүргізілетін ғылыми-

практикалық ізденіс жұмыстарының сапасын жетілдіру, қоғамдық пәндерді оқыту арқылу болашақ 

мұғалімдердің кәсіби құзыреттілігін қалыптастыру, Қазақстан азаматын тәрбиелеу. Оқыту үрдісіне жаңа 

технологияны пайдалана отырып, студенттердің танымдық, ойлау қабілеттерін арттырып, шығармашылық 

жұмысқа баулу әрбір мұғалімге қойылып отырған бүгінгі күннің талабы. 

Білім үдерісінде тәрбие компонентін күшейту маңыздылығы туралы Президенттің тезисін ерекше 

қолдаймыз. Біз қазіргі жастардың Жаһандық әлемде, ақпараттық қоғамда өмір сүріп жатқанын және олардың 

барлық салада, тіпті идеалогиялық көзқараста да керемет таңдау мүмкіндіктері бар екенін естен шығармауымыз 

керек. Осы бағытта қоғамдық кафедрасында « Жеке тұлғаны қалыптастыру» моделіне сай рухани-адамгершілік 

тәрбиенің бағыттарына негізделген тәрбие жұмыстары жүргізіліп, жан-жақты дамыған, құзыретті, жігерлі де 

қайсар, белсенді жастар тәрбиелеуде. Заманымызға сай адамзат ұрпағын тәрбиелеудегі үлкен ісіне қоғамтану 

кафедрасы да болашақта өзіндік үлесін қосатыны сөзсіз. Білім сапасын арттыру және нәтижеге бағытталған 

үлгіге беталуы барысында мұғалімдер мемлекеттік стандарт берілген нәтижелерге жетуде кәсіби шеберлікпен 

меңгерген зерттеу біліктері мен дағдылары нәтижесінде проблеманың шешімін таба алатын, ақпараттық– 

коммуникативті мәдениеті жоғары тұлғалық - дамытушылық функцияны атқарады[3].  

Қазіргі заман адамның осы құзыреттілікті меңгере отырып тек « кәсіби икемділігін оңтайландыруды 

қамтамасыз ету ғана емес, іске асырылу мүмкіндігін « үнемі оқып – үйрену және өзін-өзі жасау талабын 

қалыптастыра алады. Қазақстандағы білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік 

бағдарламасы жобасында Қазақстанда оқитындарды сапалы біліммен қамтамасыз етіп, халықаралық 

рейтингілердегі білім көрсеткішінің жақсаруы мен қазақстандық білім беру жүйесінің тартымдылығын арттыру 

үшін, ең алдымен, педагог кадрлардың мәртебесін арттыру, олардың бүкіл қызметі бойына мансаптық өсуі, 

оқытылуы және кәсіби біліктілігін дамытуды қамтамасыз ету, сондай- ақ педагогтердің еңбегін мемлекеттік 

қолдау мен ынталандыруды арттыру мәселелеріне үлкен мән берілген.Егер педагог өзінің кәсіби өсу жобасын 

дұрыс жолға қоя отырып, өзінің кәсіптік қызметіне нақты берілу арқылы тұлғаның алған білімін өмірде қолдана 

білетіндей тапсырмалар жүйесін ұсына алатын жағдайда болғанда ғана студент құзыреттілігін қалыптастыруға 

мүмкіндік табады[4].  

Бір сөзбен айтқанда, тұлғаға бағытталған білімдер жүйесі білім стандартына сай тұлғаның жан- жақты 

дамуына негізделген, алған білімін өмірдің қандай бір жағдаяттарына қолдана алатындай дәрежеде ұсыну 

педагогтің құзыреттілігіне байланысты болады. Тәуелсіз ел тірегі – білімді ұрпақ десек, жаңа дәуірдің күн 

тәртібінде тұрған мәселе – білім беру, ғылымды дамыту. Өркениет біткеннің өзегі,сғылым, тәрбие екендігіне 

ешкімнің таласы жоқ. Осы орайда білім ордасы – мектеп, ал мектептің жаны – мұғалімдердің басты міндеті - өз 

ұлтының тарихын, мәдениетін, тілін қастерлей және оны жалпы азаматтық деңгейдегі рухани құндылықтарға 

ұштастыра білетін тұлға тәрбиелеу. Бәрімізге белгілі, біздің қоғам аса күрделі жағдайларды бастан кешірді. 

Өтпелі кезеңге тән өмірдің ауыртпалықтарын ешкім жоққа шығара алмайды. Бірақ адам қандай жағдайда да 

өзінің биік адамгершілік сипаттарын, кісілік қасиеттерін сақтап қалуға тиіс. Тәрбиенің осы жақтарын қазақ 

жастарының санасына кішкентайынан терең ен енгізуі қажет.Егеменді еліміздің ең басты мақсаты өркениетті 

елдер қатарына көтерілу болса, ал өркениетке жетуде жан-жақты дамыған, рухани бай тұлғаның алатын орны 

ерекше. Қазіргі білім берудің басты мақсаты да сол жан-жақты дамыған, рухани бай жеке тұлға қалыптастыру 

болып табылады. Рухани бай, жан-жақты дамыған жеке тұлғадағы ең басты қасиеттердің бірі - тіл байлығы, өз 

ойын нақты, терең мағыналы әрі көркем жеткізе білетін, шешен де ойлы сөйлей білетін, Абайша сөйлегенде 

сөзі жүрекке жылы тиетін, сөз құдіретін игерген адамдарда да тұлғалық қасиет болады. Рухани адамгершілікке 

тәрбиелеудің басты мақсаты оқушылардың белсенді өмірлік жолын, қоғамдық борышқа саналы көзқарасын, сөз 

бен істің бірлігін қамтамасыз етіп, адамгершілік нормаларынан ауытқушыларға жол бермеуді қалыптастыру 

болып табылады.  
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНСКОГО ОБЩЕСТВА 

 

На сегодняшний день когда Казахстан обрел свою независимость, у многих людей проявляется интерес к 

изучению развития общества так и истории в целом. Данная статья объясняет развития общества от кочевого 

образа до современного образа жизни и ее проблемах. Если глубоко вникнуть в развитие общества и понять ее, 

очевидно, что казахстанское общество со своими традициями, этнической историей, особым характером 

межэтнических отношений оказалось на столько уникальным, что ни одна из существующих моделей – 

американская, европейская, китайская, какой бы успешной она ни была в этих странах и регионах, ему не 

подходит. 

С изучением истории развития народа Казахстана, как говорит президент Н. Назарбаева – она сближает 

тебя с родовыми корнями с одной стороны, а с другой – помогает лучше понять эпоху того периода и ее 

основные закономерности развития.  

Казахский народ прошел определенную эволюционную трансформацию, прежде чем сформироваться 

как нация. Казахское общество претерпело два главных преобразования за прошедший век:  

Первое – это коллективизационный период, как следствие перехода с кочевого к оседлому образу жизни. 

Второе – обретение независимости в процессе развала социалистического строя, вследствие которого 

образовалась многонациональная государство. Оба привели к всеохватывающей социально-экономической и 

культурной перестройке общества.  

До коллективного периода на территории современного Казахстана доминировало более двух тысяч лет 

кочевое хозяйство. Для кочевого хозяйства самым ценным являлась земля, которая представляла большое 

пространство. Например, в казахской культуре степь - образ земного бытия, горы - символ величия, вода - 

царство мертвых. Кочевая стихия дарила ощущение разнообразия, способствовала открытости, закреплению 

деятельного начала как элемента мировосприятия. У оседлых народов, в силу образа жизни и ограниченности 

территории обитания и общения, быстро развивается чувство частной собственности, кругом узких проблем, не 

выходящих за рамки своего села, города, общины или региона. Этим, а также социальным строем, классовыми 

отношениями объясняются как мифология, так и фольклор таких народов. 

Еще один момент, который опускается из виду при рассмотрении вопроса формирования нашего народа, 

— это разнообразие этноплеменного состава казахского народа. Скажем так: уйгуры и киргизы, известные 

своей государственностью примерно две тысячи лет, так и остались народами однородного этноплеменного 

состава. В отличие от них казахский народ состоит из добровольно вошедших в его состав трех жузов, внутри 

которых мы видим тех же кипчаков, керейев, найманов, коныратов, дулатов, жалаиров и других, которые в свое 

время создали такие же протогосударства, как уйгуры и киргизы. Это этноплеменное разнообразие сплотилось 

в нацию благодаря оживленному культурно-творческому обмену и взаимовлиянию. Но каждый род имел свою 

родословную (шежире) и знак (танба - тамга), используемую для идентификации. 

В конце XVIII — начале XX в. за казахами закрепилась их этническая территория, ускорился рост 

населения края. В период присоединения к России казахи составляли один из крупнейших иноязычных этнос. 

Несмотря на колониальную политику царизма, наблюдается рост городского населения, дальнейшее 

распространение оседлости коренного населения. По мере постепенного вхождения казахских земель в состав 

России край становится многонациональным. И здесь складываются объективные основы для 

этнохозяйственных и этнокультурных контактов между казахами и русскими переселенцами. Но не все так 

хорошо, как казалось бы. 

Внутриэкономическое и внешнеполитическое положение Казахстана было в то же время и весьма 

сложным. По словам Ч.Валиханова: «…первое десятилетие XVIII века было ужасным временем в жизни 

казахского народа…». С юга Казахскому Ханству угрожали Хива и Бухара, с востока серьезную опасность 

представляло Джунгарское Ханство. Кроме того, тяжелая экономическая и политическая обстановка в 

Казахстане, обусловленная непрекращающимися внутренними конфликтами, нестабильными отношениями с 

правителями Средней Азии, значительно ослабляла Казахское Ханство. Раздоры соперничавших за власть и 

пастбищные земли и города ханов, султанов и других представителей степной элиты замедляли темпы 

общественно-культурного развития, мешали созданию условий для упрочения государственности на 

территории Казахстана и существенно снижали обороноспособность Казахского Ханства. 
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Таким образом, вхождение Казахского Ханства в состав России явилось исторически оправданным 

шагом. Выбор этот был сделан в обстановке острой политической борьбы внутри казахского общества лишь 

после того, как исчезли последние надежды отстоять свою государственную независимость. 

На рубеже конца XIX – начала XX в. Острой проблемой населения была неграмотность среди детей и 

взрослых. В конце XIX в. во многих городах, деревнях и аулах открывалось множество школ, было положено 

начало политехническому и женскому образованию. При многих школах имелись интернаты. К концу XIX в. в 

Казахстане было более 100 двухклассных школ с контингентом свыше 4 тысяч учеников. 

Более способные выпускники русско-казахских школ поступали в кадетские корпуса и вузы России и 

зарубежных стран. Омский и Неплюевский кадетские корпуса готовили из числа казахской молодежи 

чиновников местного колониального аппарата. Большое количество казахских юношей учились в Санкт-

Петербургском университете. Военно-медицинской Академии, Казанском, Томском университетах и других 

вузах. 

Получило дальнейшее развитие традиционное образование. В казахской семье мальчиков и девочек 5-6 

лет обучали дома, затем они поступали в трехклассные школы (мектеп), где изучали грамматику и арифметику. 

Учебный план медресе включал такие предметы, как арабская филология, религиозное право, религиозная 

философия. Ученики также изучали общеобразовательные предметы и основы медицинской науки.   

Выдающийся казахский просветитель второй половины XIX в. который вложил большой вклад в 

развитие нашего народа - Ибрай Алтынсарин (1841 -1889).  Ему удалось в 1884 г. в Торгае, в 1888 г. в Иргизе, в 

1884 г. в Костанае открыть казахские школы. С именем И. Алтынсарина связано и начало женского 

образования в Казахстане. Он открыл несколько школ интернат для девушек. Школу он считал ключом к 

подлинному просвещению народа. "Школы - это главные пружины образования казахов, на них, в особенности 

на них надежда, в них только будущность киргизского народа",- писал просветитель.  

В начале XX в. Ликвидация неграмотности среди взрослых. Советская власть уделяла особое внимание 

ликвидации неграмотности среди взрослого трудоспособного населения. Для этой цели были выделены 

соответствующие средства, учебные помещения, учителя, учебные принадлежности. В 1924 г. было образовано 

общество “Долой неграмотность!”. Оно занималось непосредственно ликвидацией неграмотности среди 

взрослых. К концу 1928 г. численность грамотных среди населения республики достигла 25%. Но этого было 

явно недостаточно, тем более, что грамотность среди казахов была еще ниже. 

Из-за нехватки учительских кадров, слабой материально-технической базы работа по ликвидации 

неграмотности среди взрослых в первые годы шла очень медленными темпами. 

Значительная часть населения все еще вела кочевой образ жизни. В 1931 г. Президиум ЦИК КазССР и 

Совет Народных Комиссаров ввели обязательное всеобщее обучение населения в возрасте от 15 до 50 лет. 

Большой вклад в распространение грамотности среди населения внесла молодежь. Трудовой народ с 

энтузиазмом взялся за учебу. Несмотря на усталость после трудовых будней, люди собирались в вечерних 

школах. 

В результате в 1939 г. грамотность среди населения республики достигла 65%. К 20-летию со дня 

образования республики неграмотность среди взрослого населения в возрасте до 50 лет в основном была 

ликвидирована. 

Казахстан после своей Независимости. 

Сейчас в Казахстане проживает 17 млн. человек различных национальностей, народов. 

Казахстан был последней республикой, вышедшей из СССР. Сегодня страна на фоне своих соседей - 

Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Кыргызстана - выглядит благополучнее и современнее. Во 

многом благодаря тому, что республика сохранила всё лучшее, что было в СССР: промышленность, кадры, 

толерантность. 

В Казахстане твердо придерживаются принципа равенства наций, населяющих нашу страну. Для 

каждого Казахстанца созданы все условия для полноценного национального самовыражения и предоставлены 

права на осуществление своих этнокультурных интересов. Правовые гарантии и уважительное отношение ко 

всем употребляемым в республике языкам защищает неотъемлемое право граждан любой национальности на 

развитие своего языка и культуры. Около 40 % средних учебных заведений и 70 % ВУЗов республики 

осуществляют учебный процесс на русском языке. В местах компактного проживания малочисленных 

национальностей функционируют школы с уйгурским, узбекским, таджикским, украинским, немецким, 

польским и другими языками обучения. 

Получила большое развитие такая форма поддержания национальной самобытности, как национально - 

культурные центры, созданные во всех уголках Казахстана. Их высшая трибуна - Ассамблея народов 

Казахстана. В состав Ассамблеи народов Казахстана входит 27 республиканских и региональных, более 300 

областных национально - культурных объединений. Три республиканских национально- культурных центра 

имеют международный статус. 

Ассамблея взаимодействует с 16 Малыми Ассамблеями народов Казахстана, действующими в качестве 

консультативно-совещательных органов при главах администраций регионов, сформированных из 

представителей национально-культурных и общественных объединений. 

В деятельности Ассамблеи народов заключен большой позитивный опыт, который Казахстан внес в 

мировую практику решения межэтнических проблем. Этот вклад по достоинству оценен на самом высоком 

уровне.  
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В 1997 году, Президент Республики Казахстан озвучил в своем Послании народу Казахстана, стратегию 

«Казахстан-2030». Принятие данного документа стало новым движением к построению процветающего 

государства. Основными приоритетами стратегии были как: Национальная безопасность, внутриполитическая 

стабильность, экономический рост, здоровье и образование граждан, инфраструктура и энергоресурсы. И вот 

спустя 15 лет, в 2012 году, с момента принятия документа: Н.А. Назарбаев сказал, что «мы выполнили 

стратегию - досрочно». К тому времени Казахстан, добился уже многого, улучшились отношения с соседними 

странами, вошли в топ 50 стран по благосостоянию населения, многие казахи (оралманы) возвратились на 

историческую родину. 

Выражая свое мнение, хочу сказать, что всё чего добился Казахстан на сегодняшний день – это все 

благодаря народу Казахстана. Казахстан обладает обширной территорией благодаря нашим предкам. На ней 

рождалось выдающиеся мыслители, философы, батыры, ученые и предводители. Они оставили нам свои 

памятники культуры, философские учения, сохраняли традиции и чтили быт народа.  

Я считаю, что Казахстан – это целеустремленное государство. За столь короткий срок, со дня 

независимости мы достигли больших высот в плане образования, экономического развития, отношений между 

другими государствами. Так же не стоит на месте развитие туризма, машиностроение и наука.  

Дальнейшим серьезным шагом к стабильному будущего было написано в ноябре 2012 года, послание Н. 

А. Назарбаева «Казахстан - 2050». Главной целью которого является – создать общество благоденствия на 

основе сильного государства, развитой экономикой и возможности всеобщего труда. Для стремления к 

лучшему мы должны показывать всем, что мы «ЕДИНАЯ команда, ЕДИНЫЙ народ». 
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ТАСТАНДЫ БАЛА ТАҒДЫРЫ 

 

Бүгінде қоғамымызда шешімін таппай келе жатқан проблеманың бірі тастанды балалар.Естігенде құлақ 

тітіркеніп,жаға ұстататын жәйт бүгінде көбеюуде.Болашақ ұрпақтың көбейіп,өсіп өрбігенің қаласақ,керсінше 

басымызды төрге емес,көрге сүйреп бара жатқандай.Бұл не?.заман ба?. адам ба?. Кері кеткен тағдырымызды 

қалай өзгертеміз?.Қазақ деген атымызға ,менталитетімізге күйе жаққан кәмілеттік жасқа толмаған қыздармен 

қатар, ақылы толысқан өмірден көрген-білгені бар деген ақ жаулықты аналарымызда бар. 

Соңғы мәліметтерге сүйенсек осы жылдың қаңтар айының алғашқы апталарында 8- сәби тағдыры қара 

түнекке айналды.Өкінішке орай оның арасында сол мезетте көз жұмған сәбилер тағдыры жүрек 

ауыртады.Торғай екеш торғай да, Балапанын қорғайды. Ана безсе баладан, Бәрінен де сол қайғы, – деп сонау 

Кеңес заманда Алтынбек Қоразбевтың «Бозторғай» әні тыңдаушыларының жанарына еріксіз жас үйіртіп, 

жүректерін елжірететін. Тастанды балалар мәселесі сол кезде-ақ бар болатын. Ал, қазір бұл мәселе, тіпті, 

ушығып кетті. Статистикалық мәліметтерге назар аударсақ, жыл сайын елімізде дүние есігін ашқан 1200 қазақ 

баласы тастанды атанып, жетімдіктің қамытын киеді екен. Олардың біразы балалар үйінде тәрбиеленіп, қазына 

нанын жеп өссе, енді біразы шетел асып, сатылып кете барады.[1] 

Соңғы жаңалықтарға сүйенсек Жамбыл обылысы,Талас ауданы Үшарал ауылында кәмілет жасына 

толмаған 16 жасар, 10-сынып оқушысы машинада келе жатып босанып қалған жәит естеріңізде болар. Көзін 

ашпаған шарананы машинадан лақтырған ана бүгінде ел есінде.Жүрегі лүпілдеп жарық дүниені көрем деген 

бейкүнә періште тағдыры аландатпағаңба.Өзіде ана қуанышын сезінген егде жастағы әйел тәрбиесі қазақ 

тағдырын аландатпай қоймады. Ондай әйелдер қатары көбейсе, онда болашағымыз бұлынғыр болмақ.[2] 

Осыған ұқсас тағы бір жағыдай Ақтау, Атырау тас  жолы бойында да орын алды. Бұл жолы 1978 жылы 

туылған әйел баласы болып шықты.Өкілетті оргындар тарапынан алынған мәліметтерге сүйенсек жас шақалақ 

өлі туылған сондықтан тастап кетуге мәжбүр болған,деп ақталды көкек ана.[3] Иә, бүгінде мұндай 
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жаңалықтарға таңғалмайтын күйге жеттік. Соңғы 2-3 жылда бұл дерт мүлде асқынып бара жатқандай. 

Естеріңізде болса Таразда табылған,қыстын қақаған аяз күніңде қораптан табылған бала аман қалған. 

Таң қаларлық оқиғаны естіген жұрт перштесі қаққан болар деді мыс. Алайда сол кездегі жағыдай мен 

қазіргі кездегі оқиғаны салыстыру мүмкін емес.Қазір жағыдай тіптен қиын.Сонымен қатар Теміртау қаласында 

тағы таныс жағыдай,сол баяғы қоқыс жәшігінен, туылғанына бір аптада болмаған шақалақ сол жерде жан 

тапсырған.Оны сол жердегі аула тазалаушы Владимир Халуин атты адам тауып алған. Қолына алған сәбиді өлі 

күиінде көрген ол сол жерде полицияға хабарласып,ел-жұртқа мәлім етті.Бұған бүкіл Қазақстан шуласты,бұл 

проблеманы шешу жолында билік басындағыларда қарап қалған жоқ. Бірақ тәрбие тал бесіктен 

басталмайма.Отбасындағы тәлім-тәрбие бұрынғыға қарағанда әлсіреп тозақтын  түбіне кетіп бара жатқандай. 

Бейкүнә жас сәбилердің не күнәсі бар. Өмірге келмей жатып қара жердің құрбанына айналды. Періштелер 

тағдыры кімдіде болмасын беи-жай қалдырмауы тиіс.  Бүкіл ел болып бұл олқылықтын орнын толтырмасақ 

болашақ ұрпаққа тәрбиемізге үлкен қауіп төніп тұр.  

Біздің ел түсік жасатудан 5-орынды иеленіп отырмыз.Естімеген елде көп бұрынғыдай заман қайда.Осы 

тұста бір әнгіме есіме түсіп тұр,бір  Америка елінің белді  дәрігері әйелдер емханасында өмір бойы жасанды 

түсік жасаумен келген. Ісіне аса мән бере отырып, мамандығына қызығушылығын арттырып, кезекті 

жасалынатын түсікті ультрадыбыстық жүйеге(УЗИ) түсіруді ойластырыпты. Кейіннен бұл ісіне өкінуге шамасы 

жетпей қалады. Себебі, іштегі шарана сырттағы жамандықты бірінші сезіп, өзіне қарай төнген қауіптен қаша 

анасының жүрегіне ұмтылады. Бәрінен бұрын таспаға жазылған сол баланың шырқыраған жан дауысы 

дәрігердің тұла бойын түршіктіріп, түйсігіне қатты соққы береді. Осылайша бесаспап дәрігердің құлағынан 

жетіп, жүрегін  шымырлатқан уыз баланың обалы қалған ғұмырын ес-түссіз етіп, құсалықпен өткізуге 

соқтырған.Міне әр істін бір киесі бар демеима атам қазақ.Ол сәбилердинде көкте қолдаушы періштелері бар..Иә 

жанымыз қазақ, қанымыз таза халықпыз. Деседе Батысқа еліктеу ме, әлде қоғамымыз өзгеріп бір тұтастығымыз  

жоиылып бара жатырма түсініксіз бір сұрақтар. 

Тастанды... Иә, тастандылары көбейген қоғам... Есіктегі ересегің мен бесіктегі балаңа дейін тастанды. 

Әке-шешені ардақтау, баланы бастан тәрбиелеу ұмыт қалып бара ма? Қазір үлкенге иіліп, ізет көрсететін белі 

бүгілмей қалған қыз-қырқынның ойы далада, арманы қалада, тәрбиесі айдалада. Ошақ анасы болар санасын 

жыртып, бала бітер белін қымша белдікпен буып тастаған. Қазіргі тастандының тағдыры қате істеріне 

қымсынбай, үлкеннен өтірік ұялған, ардан безінген, өмірін қорлаған жастарымыздың тірлігінде жатыр. Бұған 

кім кінәлі? Ұрпақ ұясын тырналатып, жатырын «күрекпен күреткен» жас өрім қыздарымыз ақсақ 

денсаулығымен келешекті жалғастыра ала ма? Ұрпақ қайда, қыз қайда, жалғастырар ұл қайда?[4]  

Тіпті, шырылдаған шалажансар шақалағын балмұздақ етіп, жауыздыққа  бет алған  қыздарымыз 

болашағын тоңазытқышқа қатырып, қуыс-қуыс, құбыр, шұңқыр, қала берді әжетханаларға тастай бастады. Бұл 

нәубетті басымыздан тыныш қана өткізіп, қыздарымыздың ауыр қылмысына немқұрайлы қарап, жасырғанымыз 

аздай, тіпті ақтауға көштік. Іштен шыққан шарананы қалай ғана өлімге қияды? Қоғамымыздың  тәрбиесі 

әлсіздеу болып барама.Кәмілеттік жасқа толмаған,өрімдей жас қыздарымыз ана болыпты немесе түсік 

жасатыпты десе жағамызды ұстайтын қалге жеттік.Кімнің қызы екен?,өз басына кетсің деп  қоғамымызға 

жаңашырлық танытудын орнына кемшіліктерді бетке басып дұшпанның табасына қалып жатырмыз. 

Кемшілігімізді айтса ренжіп ат тоның ала қашатын қазақпыз. Бұған ата-ана тәрбиесінең деудінде еш қажеті 

жоқ. Ешкім бауыр еті  баласын жаман жолға түс деп тәрбиелемеиді. «Балалы үй- базар, баласыз үй- қумазар ». 

Қазақ бауыр етін қастерлеп - әлпештейтін періште жандардың қазіргі тағдыры алаңдатып барады. Ата-ана 

қамқорлығынсыз қалған балалар мәселесі – қашан және қай уақытта болмасын әрбір мемлекеттің ең өзекті 

мәселелерінің бірі болып саналады. Сөз жоқ, бұл балаларға еліміздің тарапынан қаншалықты жағдай жасалып 

жатқанымен де, ата-ананың аялы алақаны мен мейірімі жеткіліксіз. Ата-ананың махаббатын көрмеген баладан 

қандай болашақ кутеміз? Сондықтан да, ата-ананың қамқорлығынсыз қалған балаларды асырап алып, 

отбасындағы жылы қарым-қатынасты көріп, ата-ана жылуын сезінуіне көмектессек игі еді.  

Ал болған оқиғаларды тізгіндеп,кінәлілерді жауапқа тарту керек.Жамбыл облысында болған соңғы 

қаралы оқиғалар төңірегіндегі адамдар тиісті жазаларын алды.12 адам жұмысыннан айырылып,тас жүрек ана 10 

жылға бас бостандығынан айырылуы мүмкін деген мәліметтер бар.Сондықтан жүрегі кең, тұрмысы тәуір 

азаматтар балалар үйінен қамқоршылыққа, патронатқа бала алып жатса, елімізде жетім балалар саны азаяр еді. 

«Жетім дегеніміз – балалық шағында тәрбие көрмеген адам »- деген екен бір ғұлама. Ендеше, жетім 

балалардың жауапкершілігі жоқ ата-ананың құрбаны екендін ұмытпайық.Қорыта келе қоғамымызды 

тәрбиелеитіңде,оны өшіретіңде өзіміз.Тас жүрек ана, тас жүрек қоғам деген терминдар елімізде көбеюден 

сақтасын.Керісінше Жібек пенен Баяндардай  тектігіміз сақталып,Зере менең Айғанымдай тәрбиеліліктін 

нышанындай болған ақ жаулықты аналарымыздың көбеюін тілеиміз. 

Мен өз мақаламды соңғы Жамбыл обылысында болған тастанды бала тағдырына арналған өлең 

жолдарымен аяқтасам деимін [5]Келдім,кеттім мен сендерге не жаздым. 

Анашымай осыншама неге аздың, 

Жатырыннаң сәл-ақ кендеу басқа әлемді көрсетпедің неге аз күн. 

Анашымай құлақ салшы құрсағында бүрлнген. 

Шаранамын бір күн өмір сүрмеген 

Сыртқы әлемнің салқындығын  сезудің,бірақ мұнша суықтығын білмепем, 

Әжетайым жанды ауртып кіндігімді жұлмалап, 

Құтылуға асықтынау жылдамақ 
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Бесігіме бөлеп қойсан сен мені, 

Мазандыда алмас едім іңгәлап. 

Болар едім қолғанатын,ермегің, 

Әзірейлім болып шықтың сен менің. 

Әжетай-ау әлдйлегің келмесе, 

Баласы жоқ жанға неге бермедің 

Ей, адамдар мен жолдамын 

Мені ұмытып кетпеңдер. 

Аза тұтып жатыр маған көк пен жер, 

Тым құрыса баспандаршы миымды, 

Жинап алсын кептерлер, деп Тойулы Қуаныш есімді ақын ағамыз жетімдердің мұн қуанышын бөліскен 

еді.Ендеше бір кездері жетімімізді жылатпаған халық едік,лайым сол күндеріміз қайтып оралғай. 

 

Қолданылған әдебиеттер. 

1. http://baq.kz/kk/news/kogam/tastandi-balalar-tagdiri-memlekettik-dengeide-nazar-audaratin-ozekti-maselege-

ai-1617. 

2.http://www.ktk.kz/kz/news/video/2016/01/14/66107/ 

3.http://yandex.kz/video/search?text. 

4http://yandex.kz/video/search?texhttp: 

5.http://yandex.kz/video/search?text. 
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ЖАСТАРДЫҢ ӘЛЕУМЕТТІК-ҚҰҚЫҚТЫҚ ЖАҒДАЙЫНЫҢ ҚАЗІРГІ КЕЗДЕГІ КӨРІНІСІ 

 

Қазіргі таңда әлеуметтанушылар «жастар» деген ұғымды жас ерекшеліктері және сонымен байланысты 

қызмет түрлерінің негізінде пайда болатын топтасқан көпшіліктің жалпылама жиынтығы ретінде анықтайды. 

Қысқа мағынада, жастар – жас адамдардың әлеуметтік жағдайының ерекшеліктері, олардың қоғамның 

әлеуметтік құрылымындағы орны мен қызметі, ерекше құндылықтары мен мүдделері негізінде бөлінетін 

әлеуметтік-демографиялық топ. 2015 жылғы 9 ақпандағы Қазақстан Республикасының «Мемлекеттiк жастар 

саясаты туралы» заңының 1-тарау,1-баптың 3-бөлігінде «жастар – Қазақстан Республикасының он төрт жастан 

жиырма тоғыз жасқа дейiнгi азаматтары» деп көрсетілген. [1] 

Жастар кез келген мемлекеттің кешенді дамуы үшін стратегиялық ресурс болып табылады. Ұлттық 

деңгейде мемлекеттік жастар саясатының жүйелі заңнамалық тұғырын қалыптастыру, жастар саясатының 

институттарын жетілдіру және осы саладағы министрліктердің салааралық үйлестірілуін қамтамасыз ету 

шаралары қолға алынған болатын. Осыған байланысты, жастардың қоғамдық-саяси процестерге толыққанды 

қатысуы, әлбетте, мемлекет пен қоғамның дамуы үшін, жалпы алғанда, маңызды болады. 

Сонымен қатар, жастардың құрылымы жағынан халықтың күрделі әлеуметтік-демографиялық тобын 

құрайтынына басты назар аудару қажет. Осы тұғыдан алғанда, жастар әртүрлі мүдделері мен қажеттіліктері бар 

алуан әлеуметтік топтардың жиынтығы. 

Алайда қоғамдық-саяси үдерістердің даму бағыты әрқашанда барлық әлеуметтік топтардың, соның 

ішінде, жастардың мүдделеріне сай келе бермейді. Ол саяси процестердің күрделі әрі динамикалық сипатта 

болуымен түсіндіріледі. 

Сондықтан мемлекеттің тұрлаулы дамуы мен мүмкін соқпақтарды болдырмауды қамтамасыз ету үшін 

жастардың қоғамдық-саяси процестердегі іс-әрекетін реттеу керек. Осылайша, жастардың саяси өмірдегі 

маңызы мен ролін арттыру қажеттігі туралы мәселенің осы мазмұнда қойылуын, біздің ойымызша, дұрыс емес. 

Осы орайда, жастардың бірізді әрі ептеп қоғамдық-саяси салаға тартылуы орасан зор маңызды. Өйткені, 

жастардың саясатқа араласуы белгілі бір дәрежедегі жастардың алдын-ала шыңдалуын талап етеді. Өз 

кезегінде, жастарды қоғамдық-саяси өмірге дайындау мемлекеттің жастар саясатына байланысты болып тұр. 

Қазір мемлекеттік жастар саясаты қоғамның стратегиялық әлеуеттерін дамытудың бірден бір басымдығы 

ретінде қарастырылады. Сол арқылы жастардың әлеуметтік-экономикалық және қоғамдық-саяси өміріне 

белсене араласуына қажетті жағдай жасалынады. 

Мемлекеттік жастар саясатының жай-күйі нормативтік-құқықтық, әлеуметтік-экономикалық және 

ұйымдастырушылық шаралардың қолдануынан туындаған үрдістердің дамуымен сипатталғанын атап өту 

қажет. 

Осыған орай, мемлекеттік жастар саясатын қалыптастыру мен іске асыру кезінде бұл саланың дамуының 

белгілі бір үрдістері айқындалған. Солардың ішінде төмендегідей негізгі үрдістерді айрықша белгілеуге 

болады: 

- мемлекеттік жастар саясатының заңнамалық негізінің қалыптасуы; 

- мемлекеттік жастар саясатының институттарының қалыптасуы. 
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Біріншісі. Мемлекеттік жастар саясатының заңнамалық негізінің қалыптасуы. 1991 жылдың маусым 

айында «Мемлекеттік жастар саясаты туралы» Қазақ КСР-нің Заңы қабылданып, мемлекет жастарға 

бағытталған арнайы саясат жүргізе бастады. 

Алайда, еліміздің мемлекеттік тәуелсіздік пен ұлттық егемендікке қол жетуі, әлеуметтік-экономикалық 

бағыттың өзгеруі мен қоғамдық-саяси трансформация аталған Заңның бірқатар баптарының қолданыстағы Ата 

Заңмен және қазіргі заңнамамен қарама-қайшы болуына әкелді. Бұл, өз кезегінде, осы Заңның негізгі 

қағидаларының күшін жойып, ел жастарының қиындықтарының көптеп қордалануына әкеп соқты. 

Қазіргі таңда мемлекет «тұжырымдама – заң – бағдарлама» қисынына сай жастар саясатын дамыту мен 

реттеудің толыққанды заңгерлік тұғырын қалыптастырылды.[2] 

Мысалы, 1999 жылдың 28 тамызында Мемлекеттік жастар саясатының тұжырымдамасының қабылдануы 

мемлекеттің республиканың жас азаматтарына қатысты жүйелі саясат жүргізе бастауын білдірді. Бұл құжат осы 

саладағы болашақ заңның концептуалдық негіздері мен идеологиясын айықындауға мүмкіншілік жасады. 

Алайда жастар саясатын қалыптастыру мен жүзеге асырудың нақтырақ тетіктерін 2004 жылдың 7 

шілдесінде қабылданған «Мемлекеттік жастар саясаты туралы» ҚР Заңы анықтады. 

Сонымен бірге, жастар саясатын іске асырудың іс жүзіндегі тетіктері мемлекеттік және өңірлік деңгейде 

әзірленетін қысқа мерзімді бағдарламаларында көрінісін табады. Қолданыстағы Жастар саясатының 

бағдарламасы 2005 жылдың 18 шілдесінде бекітілген. 

Осылайша, жастар саясаты саласындағы нормативтік-құқықтық базаның қалыптасу процесі, жалпы 

алғанда, бітуге таяу қалды, бірақ, оны дер кезінде қоғамдық-саяси шындыққа сәйкес жетілдіре тұру мәселесі 

туындап отыр. 

Екіншісі. Мемлекеттік жастар саясатының институттарының қалыптасуы. Жалпы алғанда, бұл процесс 

қос бағытта дамыды: құзырлы мемлекеттік органдардың қалыптасуы және жастармен төте жұмыс жасайтын 

мекемелер мен жастар ұйымдары.Мемлекеттік деңгейде жастар саясатын Білім және Ғылым Министрлігінің 

құрамына кіретін Жастар саясаты департаменті жүзеге асырады. 

Өңірлерде кейбір Ішкі саясат департаменттерінде жастар саясаты бірыңғай бөлімдері қызмет жасайды, 

алайда кейбір облыстарда жастар саясатын іске асыру функциялары бірнеше бөлімдерге үлестірілген. 

Жастар саясаты саласындағы маңызды мәселелер бойынша ұсыныстарды Қазақстан Республикасының 

Үкіметі жанындағы Жастар істері жөніндегі кеңесі әзірлейді. 

Сонымен бірге, облыстық әкімдіктер жанынан жастар жобаларын қаржыландырудың әртүрлі 

институттары, соның ішінде, жастар саясатын дамыту қорлары, жастар бағдарламары мен бастамалары 

орталықтары құрылған. 

Өңірлерде жастарға негізінен кеңес беруге арналаған әлеуметтік қызметтер қалыптастыру жұмысы қолға 

алына бастады. Жоғарғы оқу орындарында жастар істері жөніндегі комитеттер қызмет жасайды. 

Жастар саясатын жүзеге асыруда Қазақстан жастарының конгресі маңызды орын алады. Себебі, ол 

көптеген жастар мен балаларға арналған ұйымдарды біріктіріп, олардың жұмысын үйлестіреді. 

Студенттер мен жастардың жұмысшы жасақтарын қоғамға маңызды жұмыстарға тарту дәстүрін қайта 

жаңғырту дұрыс шешім болды. Сол арқылы мемлекет пен қоғам жастарды жұмыспен қамту мен еңбекқорлыққа 

баулу сияқты бірқатар өзекті мәселелерді шешуге септігін тигізді. 

Аталмыш институттар жастармен тікелей жұмыс жасайтын болғандықтан, олардың тиімділігі, жалпы, 

мемлекеттік жастар саясатының нәтижелерін анықтайды. 

Осылайша, жастар саясатының даму тенденцияларын, жалпы алғанда, оң деп бағалауға болады. Жастар 

саясатының нормативтік-құқықтық базасы толығымен дерлік қалыптасты. Оның институционалдық 

қамтамасыз етілуі күннен-күнге жетілдіріліп жатыр. 

Халықаралық тәжірибені талдау нәтижесі Еуропа, ТМД, Америка, Жапония, Қытай, Индия және Турция 

елдерінде жастар саясатын іске асыру мен әзірлеудің әртүрлі тәсілдерінің бар екендігі туралы көрсетті. 

Барлық елдерде жастар саясатының басты мақсаты жастардың қоғамда шиеленіссіз ықпалдасуы мен 

өзін-өзі дамытуын арттыруға ықпал ету болып табылады. 

Қазақстанда мемлекеттік жастар саясатын жаңғырту барысында шетелдерде аса жетістікпен қолданылып 

жүрген тәсілдер мен амалдарды қолдану жөн саналады. 

АҚШ тәжірибесі жастардың шешім қабылдауға ықпал ету деңгейін арттыру мақсатында білім беру 

ұйымдарында өзін өзі басқару органдарын дамыту көрсетілген. Сонымен қатар олар қажетті әлеуметтік, 

мәдени, коммуникациялы, басқарушы дағдыларды алу мүмкіндігін де береді. 

АҚШ-та жастар саясатының бағдарламалары мен жобаларын іске асыруға мемлекеттік-жеке серіктестің 

үлгісінде жеке қайырымдылық ұйымдарын, коммерциялық секторларды тарту тетіктері белсенді енгізілген. 

Жастар саясатын іске асырудың жапондық тәсілдерінің негізі мемлекеттік органдар мен қоғамдық 

институттардың бірлескен өзара тиімді іс қимылы мен араларындағы жауапкершілікті нақты бөлу.  

Арнайы жастар орталықтарының, бюролары мен қызметтерінің жұмыс істеуін мемлекеттік тұрғыда 

қамтамасыз ету әдістері кең қолданысқа ие. Сонымен, Турцияда ірі қалаларда ақпараттық және мәдени жастар 

орталықтары, Германияда жастар ақпараттық консультативтік бюросы қызмет етеді. Аталған орталықтар 

желілерге қосылған, қызмет көрсетудің стандарттық базасы, ақпарат алмасу және оны жаңарту желісі бар. 

Португалия мен Испанияда жастарға әлеуметтік көмек көрсетудің қоғамдық-мемлекеттік қызметі 

енгізілген. 
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Швецияда соңғы жылдары мемлекеттік органдардың қызметін тұжырымдау мен шешім қабылдау 

кезеңінде үйлестірумен айналысатын арнайы құрылым қалыптасқан.  

Ресейде жастар саясатын іске асыру әлеуметтік-экономикалық және қоғамдық-саяси бағыттар бойынша 

ірі жобалар жүйесі арқылы жүргізіледі. Соңғы жылдары федералдық және өңірлік деңгейде жастар саясаты 

басқармасы құрылымы нығайтылған.[3] 

Жастар арасында жетістік пен патриоттыққа ынталандыру мақсатында әлеуметтік саты тетіктері іске 

қосылатын болады. Ол: еріктілік, мәслихаттардағы шешімдер қабылдау процесі мен мемлекеттік қызметке 

кіруге кең мүмкіндік болады. Жастармен жұмыстың жеке блогы «Үштұғырлы тіл» идеясы жастармен белсенді 

түрде жүзеге асырылатын болады.  

«Орта білім беру жүйесіндегі патриоттық тәрбиені ұйымдастыру» пәнінің оқу әдістемелік кешенін 

әзірлеу жоспарланады және бұдан әрі гуманитарлық және педагогикалық оқу пәндері тізіміне енгізілетін 

болады. 

Жастардың экологиялық мәдениетін қалыптастыру шеңберінде, азаматтық тәрбие берудің бағыттарының 

бірі ретінде «Жасыл ел» және т.б жобалары дамиды. Танымдық фактор ретінде жастар экотуризмі дамитын 

болады. Неке және отбасы институтының рөлін нығайту мақсатында отбасылық құндылықтарды насихаттауға, 

ұрпақтар сабақтастығын сақтау мен үлкендерді құрметтеп, кішілерге қомқорлық көрсетуге бағытталған кең 

көлемді «Шаңырақ» жобасы іске асырылатын болады. Жастардың әскери-патриоттық тәрбиесін дамыту үшін 

«Отаныма қызмет етемін!» жалпыхалықтық жобасы әзірленіп, жүзеге асыру жоспарланады. 

Мықты ақпараттық-талдамалық сүйемелдеу ұйымдастырылатын болады, оның ішінде, жастар саясаты 

саласындағы оқиғаларды жариялап отыратын республикалық жастар газеті, аналитикалық журнал, 

телебағдарлама, толықметражды көркем және документалды фильмдер, телесериалдар, жаңа әндер мен 

музыкалық клиптер шығарылады, «e-zhastar» интернет-порталы құрылады. 2017 жылы 28-Бүкіләлемдік Қысқы 

универсиада сынды оқиғаларға көптеген жастардың қатыстыра отырып іс-шаралар өткізу жоспарланады. 

Қазақстанмен салыстыру үшін алынған бұл тәжірибелер жастар саясатының дамып келе жатқанын 

білдіреді. Осыны нақты қағидалармен ажратып алатын болса, одан әрі бұл сала бойынша  өркендей түседі. 

Мемлекеттік жастар саясатын республикалық және өңірлік деңгейде тиімді жүзеге асыру үшін келесі 

қағидаттарға сүйену керек: 

- жастар саясатын әзірлеудің жинақтылығы мен жүзеге асырылуы, ресурстардың топтасу бағдары 

(барлық жауапты және мүдделі тараптарды тарту, түрлі әлеуметтік-экономикалық саланы қамту); 

- ел дамуының әлеуметтік-экономикалық дамуының негізгі міндетіне арналған жастар саясатына 

бағытталған әлеуметтік бағыт пен түрлі жастар тобының қажеттілігі;  

- жастар саясаты саласындағы жабдықтаушы мен қызметті қолданушылар үшін ақпараттың ашықтығы 

мен қолжетімділігі; 

- жастар саясаты саласындағы жоспарлау мен белгілі топқа қызмет көрсету кезінде мақсатты топқа нақты 

сегментация беру; 

- жауапты орындаушының кәсіптілігі мен барлық деңгейдегі тең орындаушылардың ұйымдылығы. 

Егемен еліміздің болашағы бүгінгі жастардың біліктілігі мен саналы әрекеттеріне байланысты. 

Дж.Кеннеди: «Бізге өзімізде ешқашан болмаған дүниелер жайлы армандайтын жастар керек» деген, ал 

Қазақстанның даму жолында өз мақсат-міндеттерін ұштастыра отырып, бар зейінмен жастар үлес қосады.  
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АДАМЗАТ ДАМУЫНЫҢ ЖАҺАНДЫҚ МӘСЕЛЕЛЕРІ 

 

Белгілі бір деңгейде мәселенің дамуы шекарадан шығып, әр түрлі елдерде бар нақты әлеуметтік-саяси 

жағдайларға қарамастан барлық ғаламшарға жайыла бастайды, - олар жаһандық мәселелерді тудырады. 

Аурелио Печчеи. «Адамзат қасиеттері». 

Жаһандану!.. Қазіргі таңда қызу талас-тартыс тудыратын феномендердің бірі болып табылады. 

Біріншіден, әр түрлі деңгейде болсын біздің ғаламшарда тұратын халықтың басым көпшілігінің өміріне тікелей 

әсер етеді. Екіншіден, кез-келген әлдеқандай жай түсіндірмеге сәйкес келмейтін, өте күрделі, әрі қайшылыққа 

толы түсінік. Жаһандану іс жүзінде қазіргі таңдағы адамдардың барлық өмір аспектілерін қозғайды.  

Бізге тұруға тура келетін қоғам өзінің дәстүрлігін жоғалтып, жасандылыққа ие болуда. Ертеде адамзатқа 

фольклорлы және этнографиялық мәнділік берген көптеген дәстүрлер, рәсімдер қоғамның негізгі бөлігі жаңа 

өмірлік талаптарға ие болуына байланысты уақыт өте келе жоғалуда. Осындай жаһандану жағдайында 

http://zhastar.com/
http://upr-taraz.kz/index.php?id=87:konczepcziya-gosudarstvennoj-molodezhnoj-politiki-do-2020-goda-&lang=kz&option=com_content&view=article
http://upr-taraz.kz/index.php?id=87:konczepcziya-gosudarstvennoj-molodezhnoj-politiki-do-2020-goda-&lang=kz&option=com_content&view=article
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халықтардың дәстүрлі мәдениеті болуы мүмкін бе? деген сұрақ орынды туындайды. Алайда, бірегейлікке 

әкелетін мәдениеттің жаһандануы жеке тұлға үшін ғана емес, сонымен қатар жалпы қоғам үшін де қатерлі 

болып табылады. Себебі, қазіргі таңдағы этномәдени әртүрлілік көптеген өмірлік мәнді қызметтерді атқарады. 

Осылайша, әр түрлі этностар олардың алдында тұрған мәселелерді әрқилы шешуге бағытталатындығын 

әлеуметтік тарих куәландырады. Мысалы бір мәдениетте ақшаға құнығушылық басым болса, екіншілерінде – 

техникалық ғылымдар, үшіншілерінде – саяси идеалдар, төртіншілерінде – мәңгілік өмірге сенім орын алады. 

Ешкім де тарихтың жүрісін болжай алмайды, ешкім де болашақта өмір сүру үшін адамзатқа қандай қасиеттер 

қажет екендігін білмейді.  

Қазіргі таңда әлем адамзат өмірінің барлық саласын өзгертетін тереңдетілген трансформациялар 

кезеңінде. Қоғамның әлеуметтік құрылымы мен экономикасындағы түбегейлі өзгерістер, зор ғылыми-

техникалық жетістіктер, жалпы әлемдік ақпараттық кеңістікті құру адамзат өркениетінің жаңа типін құруға 

әкеледі, яғни – жаһандық. Жаһандануды зерттеу мәселесіне көптеген ғылыми, философиялық, 

публицистикалық жұмыстар арналған. Алайда, У. Бек айтқандай «Жаһандану тек соңғы жылдардағы түсініксіз, 

шатастыратын, тығырыққа тірейтін, саяси нәтижелі (лозунг, дауласудың қаруы) сөз ғана емес, сонымен қатар 

алдағы болашақта да солай болып қала бермек» [1]. 

П.Ф. Друкер сипаттағандай қазіргі таңдағы болып жатқан өзгерістер бірнеше онжылдықтар аралығында 

қоғам өзін қайт құруымен негізделетін әлемнің терең трансформациясымен байланысты. Оның ішінде атап 

айтатын болса: әлемге деген көзқарасын, негізгі құндылықтарын, әлеуметтік және саяси құрылымын, 

мәдениетін, кілттік институттарын қамтиды [2]. 

Жаһанадану мәселесіне байланысты әр түрлі қарама-қарсы бағалаулар болады. Біреулері адамзат 

дамуының шекарасыз жарқын болашағының жақын арада туатындығына сенеді. Басқа зерттеушілер керісінше 

жаһандану қоғамның, адамзат дамуының дағдарысына әкеліп соғуы мүмкін екенін болжайды. 

Жаһандану мыңжылдықтар бойы орнатылған мәдени шекараларды жояды. Жаһандану басқа жолмен 

қалыпқа келетін тұлғалықты жояды. Осы жолдағы сараптаманың өкілі С. Хантингтон болып табылады. Ол 

үшін алдымен жаһандану әлемдегі қақтығыстың өсуін білдіреді: әлем ұсақ жүйелердің қақтығыстар әлеміне 

айналуда – мәдени-этникалық өркениеттер (Хантингтон оларды сегізге бөліп қарады). 

Жаһандық дағдарыс жаңа антропологиялық табиғат кейпіне енуде, және оның тамырларын адамға 

қатысты антропологиялық деңгейден іздестіру қажет. Жаһандану адамзат саласы өмірінің барлық саласын 

қатиды, сондықтан ол саясаттанушылардың, экономисттердің, философтардың ғана емес, сонымен қатар 

жазушылар мен дін қызметкерлерінің де зерттеу объектісіне айналып отыр.  

Жаңа өркениетке өтуге байланысты адамзаттың тарихи тағдырларындағы түбірлі өзгерістер болып 

жатқан жаңалықтарды пайымдау қажеттілігін тудырды. 20-жылдардың өзінде-ақ мұны алғаш сезінген 

О.Шпенглер өзінің атақты “Еуропаның дағдарысы” атты еңбегінде бүгінгі индустриалды өркениеттің 

ақырының жалпы нобайын трагедиялық формада белгіледі. 

Жаһандану бүгінгі таңда жиі қолданылатын ұғым. Ол дүниежүзілік экономиканың дамуына, жетілген 

компьютерлік технологияға, біріккен ақпараттық кеңістік құруға негізделген. Бүгінде жаңа әлемнің қоғамдық-

саяси өмірінің саяси, әскери, экономикалық, мәдени және экологиялық салаларында өзіндік ерекше жағдай 

қалыптасты. Әлемдік тәртіптерге жаһандық мәселелер,соның ішінде “менталдық” немесе мәдени жаһандану — 

дәстүрлердің, діндердің, мәдениеттер мен идеологиялардың “ұқсастануының” кешендік үрдісі, бүкіләлемдік 

экономикалық дағдарыс, жаһандық демографиялық теңгерімсіздік, тарихи уақыттың жеделдеуі, жаһандық 

азық-түлік қауіпсіздігіне төнетін қатер, судың тым тапшылығы, табиғи ресурстардың сарқылуы, әлеуметтік 

тұрақсыздық, өркениетіміз құндылықтарының дағдарысы, жаңа әлемдік тұрақсыздық қауіп, түрлі індет 

аурулары, СПИД-тің жайылуын жою, нашақорлық пен маскүнемдіктің өріс алуын тоқтату, ғылыми-техникалық 

революцияның теріс зардаптарын жойып, оларды ұтымды пайдалану және т.б. әлемдік қауіптер мен 

қайшылықтар өз ықпалдарын тигізіп отырды. 

Әр мемлекеттің ұлттық қауіпсіздігі жер көлемінің тұтастығын қамтамасыз етіп, мемлекеттің егемендігін 

басқа елдердің жаулап алудағы әскери қауіпті жоюмен ғана тынбайды. Бүгінгі жағдайда адамзатқа соғыстан 

басқа да көптеген қауіп төніп тұр. Оларға өндірістік және ауыл-шаруашылық өнімдерді қалдықтарымен 

атмосфераны, жер қыртысын, су қоймаларын ластауға әкелген экологиялық күйзелісті, жер жүзіндегі ауа 

райының өзгеруін, нашақорлық мен маскүнемдікті, халқаралық терроризм мен жемқорлықты және тағы басқа 

көптеген кеселдерді келтіруге болады.  

Қазіргі заманда бүкіл жер шарын қамтитын ғаламдық мәселелердің ішінде жоғарыда сөз етілген 

термоядролық соғысты болдырмаудан басқа ең алдымен экология мәселелері де жатады. Ол адамдардың бізді 

қоршаған биологиялық ортаға өрескел араласуына байланысты болып отыр. Мысалы, ол адамзаттың 

пайдаланған минералдық шикізатына байланысты, себебі көмір, мұнай, газ және т.б. адамдарға өте қажетті 

табиғат байлықтарының орны қайтып толмайды.  

Табиғат байлықтарын аяусыз пайдаланумен қатар соңғы онжылдықтарда жұртшылықты қатты 

алаңдатып отырған қатерлі мәселе – планетаны ластау. Әлемдік мұхит негізінен мұнай өндіруді өрістетуден 

ластануда. Сонымен қатар оған миллиондаған тонна фосфор, қорғасын, радиоактивті қалдықтар және т.т. 

тасталуда. Мамандардың айтуына қарағанда, жер шарының кейбір аймақтарында аурудың 80%-ы сапасыз 

судың салдарынан пайда болатын көрінеді. 

Әлемдік қауымдастықты алаңдатып отырған тағы бір үлкен мәселе - «үшінші елдердің» алдыңғы 

қатарлы Батыс державаларымен салыстырғанда экономикалық артта қалу тенденциясының күннен-күнге 
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артуы. Дамыған және дамып келе жатқан елдердің арасында алшақтық көбейе түсті. Ол тоқтар емес. Бұл 

тенденцияның себептері көп. Оның айтарлықтай бір себебі «үшінші елдердегі» демографиялық жағдайға 

байланысты.  

Адамдардың саны әлеуметтік-экономикалық жағынан төмен дамыған Азия, Африка, Латын Америкасы 

елдерінде қатты өсуде. Оларға білім, медициналық көмек беру, әсіресе тұрғын үй және азық-түлікпен 

қамтамасыз ету ауыр проблемаға айналуда. БҰҰ-ның мәліметтерін қарағанда, дүние жүзінде жыл сайын 50 

млн. адам аштан өледі екен. Оның басым көпшілігі дамып келе жатқан елдердің үлесіне тиеді. Осы елдердің 

әлеуметтік-экономикалық артта қалуын жою үшін жанталаса қарулануды қысқарту және әскери шығынды 

едәуір азайту керек. Соның арқасында артта қалған елдерді тезірек дамытуға бірталай қаржыны бөлуге болады. 

Дамыған елдер күш-жігерін қосып, қаражатарын бөліп СПИД, рак немесе жүздеген басқа ауруларды емдеп, 

жазудың жолын іздесе үлкен табысты іс болар еді [3]. 

Қазір бүкіл адамзат алдына бұрын болмаған ауқымды, бүкіл дүниежүзілік проблемалар қойылуда. Осы 

проблемалдардың бәрі адамзаттың қазіргі жағдайына, оның болашағына зор әсер етуде. Ең басты мәселе – 

бейбітшілік пен қарусыздану проблемалары болып отыр, себебі дүниежүзілік термоядролық соғыс – 

адамзаттың бәрін, тіршілігін мүлде жоқ етеді. Сондықтан да адам болашағы деген проблема өзекті мәселе 

болып қала береді, ал оны қарастыру, зерттеу өзге де ауқымды ғаламдық проблемалардың шешілуімен тығыз 

байланысты. Бұл проблема, ең алдымен, өндіріс пен мәдениет салаларында, саясат және идеологияларында, 

дүниетанымдық көзқараспен адамгершілікте айқын көрінеді.  

Этникалық жаһанданудың да өзіне тән ерекшеліктері бар. Ол негізгі екі үрдістен тұрады — планета 

халқының санының өсуі және әр түрлі этникалық топтардың өзара ассимиляциясы. Жаһанданудың жағымды 

нәтижелеріне мыналар жатады: неғұрлым жылдамырақ экономикалық даму, өмір деңгейінің жоғарылауы, 

техникалық жаңалықтар мен басқару дағдыларын жеделдетіп енгізу және тарату, жеке тұлғалар үшін де, ел 

үшін де жаңа экономикалық мүмкіндіктер туғызу. 

Қазіргі кезеңде ғылыми-техниканың өріс алуымен бірге, кең ауқымды техниканың өріс алуымен бірге, 

кең ауқымды проблемалардың қалыптасуына сәйкес адамның жаңа әлеуметтік, рухани ортасы пайда болады. 

Адамзат өмір сүретін табиғат аясы да азып-тозып барады, ендігі жас ұрпақтың қандай табиғи жағдайда өмір 

сүретіні күрделі мәселеге айналуда. Адамзат болашағының аталған ауқымды проблемаларымен тікелей 

байланысты екені сөзсіз, сондықтан болашақ туралы айтқанда, ол ең алдымен қазіргі күрделі мәселелердің 

шешілуіне келіп тіреледі[4]. 

Әр адамның, әр таптың, әр ұлттың, әр мемлекеттің, әр қоғамдық жүйенің мақсаты орнына 

жалпыадамзаттық, дүниежүзілік мүдделер келеді.  

Осы орайда 2012 жылғы Елбасы Н.Ә. Назарбаевтың «Қазақстан-2050» стратегиясы қалыптасқан 

мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты Қазақстан халқына жолдауы осы өзекті мәселені қозғады. Елбасы өз 

жолдауында ХХІ ғасырдың жаһандық он сын-қатерін атап өтті. Сонымен қатар биылғы Қазақстан жаңа 

жаһандық нақты ахуалда: өсу, реформалар, даму атты халыққа жолдауында жаңа жаһандық нақты ахуалдың 

сын-қатерлерін тағы да өзекті мәселе ретінде атады. Жаһандық өзекті мәселеге экономикалық дағдарыс негізгі 

өзек болды. Сонымен қатар Елбасы Қазақстанның дағдарысқа қарсы мүмкіндіктері мен дағдарысқа қарсы 

стратегияны, дағдарысқа қарсы және құрылымдық жаңарулардың бес бағытын атап өткен болатын. 

Қазіргі өркнеиеттің болмыстық белгілері техникалық және әлеуметтік басымдықтар болып табылады. 

Адамдардың ессіз техникаға бағынуы, жалпылама қоғамның байлар мен кедейлерге бөлінуі (мысалы, АҚШ 

36,9 млн адам кедей жағдайда тұрады, яғни халықтың 16% құрайды [5]), материалдық құндылықтардың рухани 

құндылықтарға басымдықтары пайда бола бастады. Бұл дағдарыс адамдардың бір-бірімен, қоғаммен, 

табиғатпен байланысының барлық кешенін жайлап, әлемдік қоғамдастықтың өмірлік қызығушылықтарын 

тудырды. Осындай дамудың нәтижесі тек қана «демографиялық жарылыс» және экономиканың жаһандануы 

ғана емес, сонымен қатар адамды қоршаған ортаның дағдарысы, соңыңда адамның өзінің де дағдарысына 

әкеліп соқтырды [6. 428-431б.]. Қалайша және қандай жылдамдықпен қақтығыссыз және апатсыз дамуды 

қамтамасыз ететін тіршілік ету ортасын өзгертуге болатындығы жайлы мәселе көтерілді.  

Адам болмысының дамуы үздіксіз емес, әрі өзгермелі. Алайда адам тоқтаусыз өзгерістерді басынан 

өткеріп, өз атауын сақтаса да ол адам болып қала алмайды. Жеке индивидтің шексіз дамуға шыдауы мүмкін 

емес. Егер де адамзат үшін жедел өзгерістер жаңа даму кезеңге ауысумен негізделсе  (қоғамның көп бөлігінің 

азғындауы және қырып жоюмен байланысты), ал жеке индивид үшін мұндай өзгерістер фатальды (өлімге 

әкелуі) болуы мүмкін. Адам болмысы жүйесі мен адамзаттың болмысы жүйесі әр түрлі болып келеді, яғни 

жүйелердің кейбір элементтері мен параметрлері қарам-қарсы бағыттарда дамуы мүмкін: адамзат үшін қолайлы 

болып табылатыны индивид үшін қолайсыз болуы мүмкін. Мысалы, адамзат қоғамы өндірісте арнайы 

химиялық өнімдерді қажетсінуі мүмкін. Өндіріс бойынша зауыт салынады, алайда осы зауытта қызмет атқарған 

адамдар өте ерте өмірден өтеді.  

Алайда адам көп технологиялық үрдістердің сыни сілтемесі болып табылады, әрі барлық адамзатқа қауіп 

төндіреді. Мұның өз диалектикасы бар: адамзат жеке индивидтің өмір сүруіне қауіп төндіруі мүмкін, сонымен 

қатар адам адамзаттың болмысына қауіп төндіруде. Бұл қарама-қайшылықытң болуы – қазіргі адамның 

дағдарысының қатерлі белгісі[7. 381б.]. Адам дағдарысы мәселесі жаңалық емес, бұл мәселеге Г.Маркузе, Э. 

Фромм, Э. Тоффлер, Р. Генон сияқты ғалымдардың зерттеулері арналған. 

Сонымен қатар неміс философы, тарих философиясы мен мәдениет философиясының негізін 

қалаушылардың бірі Освальд Шпенглер 8 дамыған, гулденудің шегіне жеткен мәдениетті анықтады: антикалық 
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(аполлондық), арабтық (сиқырлы), египеттік, вавилондық, үнді, қытай, мексикалық және еуропалық (фаусттық). 

Мәдениеттен өркениетке өту ежелгі дәуірде б.д.д. IV ғ. Болды, ал оның құлдырап, жойылуы Рим дәуіріне 

сәйкес келеді. Еуропа өркениет сатысына ХІХ ғ. өтті, Шпенглердің пікірінше оның құлдырауы 2000 ж. 

шамасына сай келеді. Шпенглердің иедялары қазіргі жаһандану процестерін зерттеуде ерекше өзекті болып 

отыр [8]. 

Қазіргі адамның дағдарысы жаһандық мәселелердің өсуінің де көрінісі болып табылады. Қоршаған 

ортаның антропогендік деңгейі адамзат болмысы мен санасының барлық саласын қамтып, әлеуметтік, 

экологиялық және психологиялық мәселелерге айналды. Адам қоршаған ортаны өз қолымен түбегейлі өзгертті. 

Қалалық елді мекендерде тұратын халықтар жасанды тағам мен киімді қолдана отырып, табиғат әлемімен 

байланысты жоғалтты. Табиғатпен тілдесу туристтік индустрияның элементі мен демалудың сәндік түріне 

айналды. Табиғатпен етене байланысты жоғалтып, адам рухани құндылықтарын жоғалтып, біртіндеп адам миы 

мен қолының қызметтерін өзіне алған, техногендік апаттардың қаупін төндіретін техниканың қармағында 

қалуда.  

Жаһандану жағдайында тәуелсіздігімізге қазақ болып отырған қазақы ұлттық құндылықтарымызды 

сақтап қана қоймай, оны дамытумен түсіндіріледі. Бұл үшін халқымыздың рухани мәдениетін философиялық 

тұрғыда зерделеп, оның тағылымдарын бүгінгі күн үрдесінен насихаттап, қазақтың ұлттық идеясының рухани-

адамгершілік негіздерін зерттей түсу керек. Қазақтың философиялық ойының тарихи эволюциясы этикалық 

бағдарға негізделгенін ескерсек, бұл жағдай бүгінгі жаңа ұлттық идеяға рухани бастау болары сөзсіз. Бүгінгі 

Қазақстан тарихтың сындарлы сәтіне кез келіп, жаңарып отырған әлеммен бірге, өз дамуының жаңа сатысына 

көтерілгені айдан анық. Қоғамдық өмірдің барлық салаларын реформалай отырып, алға қарай серпін жасау 

үшін қажет болатын энергияны да жоқ жерден іздемей, тарихтың тағылымы мен дәстүрлі құндылықтардан 

іздеген абзал. 

Жаһандану жағдайында жалпы адамзаттық құндылықтарды өз дәрежесінде қабылдай отырып, өзіндікті 

сақтау барысында ғана қайсыбір мемлекет үшін лайықты орын иелену мүмкіндігі болатындығы белгілі. Соңғы 

уақыт бедерінде ұлттық құндылықтарды құптау және игеру өзекті әрі болашақ бағытты айқындап, өркениетке 

өрлеу жолын нұсқайтын нақтылық екендігін айқындадық. Еліміздің мақсаты өркениетті мемлекеттер межесінен 

орын алу екендігі баршаға белгілі, ұлттық өркениет өрісіне жету үшін алдымен ұлттық өзіндік сананы 

қалыптастыру қажет. Сол арқылы саналы түрде сапалы нәтижеге қол жеткізу. Елбасымыз Н.Ә. Назарбаевтың: 

«Қазақтың сана-сезімі өткендегі, қазіргі және болашақтағы – тарих толқынында өзінің ұлттық «Мен» дегізерлік 

қасиетін түсінуге тұңғыш рет енді ғана мүмкіндік алып отыр. Бірақ бұл мүмкіндік қана: ол шындыққа, 

қазақтардың ғана емес, барлық қазақстандықтардың жаппай санасына орныққан фактіге айналуы қажет, - деп 

атап өтуінде өмір ақиқаты бар екендігі байқалады. 

Жалпы адамзаттық мәдениеттің қалыптасуын ыңғайландыру, барлық мәдениеттердің бірыңғай 

құндылықтар жүйесі ретінде түсінуге болмайды. Аймақтық және ұлттық мәдениеттердің өзара байланысы 

туралы, олардың арасындағы келісім туралы сөз болмақ. Келісім – үлкен мәдениеттердің гуманитарлық қарым-

қатынастары туралы мәселе емес, жеке алынған тұлғаның осы мәдени білімдердің рухани әлеміне тартылу 

тәсілі туралы мәселе. Бүгінгі күні мәдениеттер арасындағы келісім принципінің дамуы – рухани дағдарыстың 

терең қайшылықтарын жеңудің, экологиялық тұйықтықты және атом түтінін болдырмаудың нақты мүмкіндігі. 

Сонымен бүкіл байлығымен және алуандығымен мәдени айырмашылықтарды сақтайтын келісім өзара 

түсінушілік пен мәдени байланысқа әкеледі. 

Қазір жаһандану дәуірі басталып, онда ұлттың рухани мәдениетке аса үлкен көңіл бөлінуде. Осыған 

байланысты біздер ең бастысы, қазақ халқының рухани құндылықтарын сақтап қалу және одан әрі дамытуға 

тиіспіз.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ФИЗИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ 

 

Абилова А., группа УА – 22с КЭУК, г. Караганда 

Научный руководитель: ст. преподаватель  Матушкин Г.Ю. 

 

СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА ЗДОРОВЬЯ 

 

Нужно... изучить все, что полезно, на основании образа жизни людей, еще здоровых. (Гиппократ) 

Взять в свои руки людей здоровых, предохранить их от болезней... предписать им надлежащий образ 

жизни есть честно для врача и спокойно. Ибо легче предохранить от болезней, нежели их лечить, и в сем 

состоит первая его обязанность. (М. Я. Мудрое) 

Физическая культура в Основах законодательства Республики Казахстан о физической культуре и спорте 

представлено в высших учебных заведениях как учебная дисциплина и важнейший компонент развития 

личности.  

Обеспечения здоровья всего народа — дело очень большое, трудное и ответственное. Дело это зависит 

не только от медицины и здравоохранения, но от многих наук и государственных ведомств 

Все больше отмечают необходимость создания комплексной науки о человеке, института человека. 

Скоро то и другое станет реальностью, и медицина должна занять в этом новом строю правильное место, так 

как объектом новой науки станет главным образом здоровый человек. 

При разработке стратегии обеспечения здоровья важно понимать, что речь идет о здоровье человека, 

существа биосоциального, обладающего сознанием, ставшего в центре мировой системы. Для осуществления 

своей глобальной миссии главного двигателя прогресса человек должен располагать нравственным, 

психическим, соматическим и физическим здоровьем.  

В силу не только внешних, но и внутренних причин, даже в самой благоприятной обстановке, лишь под 

влиянием фактора времени неизбежно возникают болезни. Но не они, а здоровье является более насущным, 

общим и универсальным. 

Объектом медицинских исследований должен быть здоровый человек. «Современная медицина все еще 

вращается по преимуществу в сфере единичного (индивидуального) и частного (нозологического). Но 

достаточно полное знание придет только при раскрытии общих, т. е. принципиальных, закономерностей...» 

Стратегия определяется как способ организации, подготовки и использования сил и средств, а также 

правильного выявления главного направления в достижении поставленной цели. В данном случае главная цель 

— здоровье всего народа. 

Б. Д. Петров писал: «...в понимании термина „профилактика" имеется значительный и вредный разнобой. 

Некоторые медицинские работники до сих пор еще расценивают профилактику как сумму примитивных 

санитарных мер (например, вывоз нечистот или очистка дворов от загрязнений) или считают, что профилактика 

— это прививки и дезинфекции... Но профилактика — это дело не только санитарных врачей и даже не только 

медиков... Это дело более широких кругов. 

Врач невольно привыкает к роли избавителя (мага, кудесника) и стремится к этому, что в принципе 

хорошо. Но в сознании врача первое место должно занимать понимание того, что «...предупреждение 

заболеваний и потери трудоспособности могут дать такие же плоды и моральное удовлетворение, как лечение, 

устранение заболевания или нетрудоспособности». 

Главное состоит в том, что усилия и средства профилактики должны быть направлены на людей, внешне 

здоровых, без объективных и субъективных признаков заболевания. 

Такое положение обусловлено следующими обстоятельствами: люди, считающие себя здоровыми, как 

правило, не обращаются к врачу; до сих пор нет четко обоснованных рекомендаций, например, для лиц 

среднего возраста; неясно, как население откликнется на наш призыв, и будет ли оно в состоянии осуществлять 

предлагаемые профилактические мероприятия; не решен вопрос, какими медицинскими силами можно реально 

осуществлять массовую первичную профилактику» 

Трудности, стоящие на пути широкого использования средств сохранения и укрепления здоровья, наука 

должна разрешать путем постановки экспериментов на животных и организации массовых наблюдений на 

людях. К сожалению, последних очень мало. Весьма существенно и то, что их проводят в короткие сроки, 

совершенно неадекватные довольно продолжительной жизни человека. 

Все три фактора (цель, средство и субъект) составляют единую государственную систему. 

В достижении указанных целей ведущая роль принадлежит медицине. Но, как уже неоднократно 

указывалось, сложившаяся система здравоохранения преследует в качестве главной цели излечение болезней 

(все остальные задачи так или иначе подчинены этой цели), для чего имеются все необходимые средства 

(поликлиники, больницы, санатории, медицинская техника, лекарства и пр.) и кадры (в нашей стране острая 

нехватка квалифицированных медицинских работников). 

Также, делая вывод из выше сказанного, нам стоит перейти от экстенсивному пути развития медицины и 

здоровья к интенсивному. То есть замену одних только медицинских мероприятий, поглощающих большую 

часть национального дохода, на программы, к реализации которых привлекаются менее дефицитные и менее 

дорогостоящие средства (воспитание здорового образа жизни, обучение здоровью, физическая и 
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психофизическая культура, закалка, организация отдыха, рациональное питание, отказ от потребления 

алкоголя, отказ от курения и пр.) 

В Астане прошло международное совещание по вопросам укрепления общественного здравоохранения в 

целях совершенствования профилактики и борьбы с неинфекционными заболеваниями.  

Задача по уменьшению роста числа неинфекционных заболеваний (НИЗ), на группу которых приходится 

наибольший процент смертности, актуальна сегодня для всех стран, поэтому обмен опытом на международном 

уровне особенно важен для эффективности борьбы с этими недугами. 

На недавнем совещании в Астане обратили внимание на то, что Казахстан заслужил международное 

признание за работу по профилактике табакокурения. 

Пропаганда здорового образа жизни, организация и методический контроль за системой массовой 

физкультуры и производственной гимнастики, разработка и внедрение способов психогигиены и 

психопрофилактика, профилактика неинфекционных заболеваний,  профилактика алкоголизма и других 

злоупотреблений, организация массовых обследований и системы учета состояния здоровья всего населения 

страны, развитие науки о здоровье — валеологии и подготовка квалифицированных специалистов по здоровью. 

Предлагаемую систему можно создать без дополнительных затрат за счет перераспределения средств и 

кадров между ведомствами. Мало того, можно получить огромный экономический эффект за счет уменьшения 

потерь по медицинским причинам и трудно учитываемому экономическому и социальному эффекту здоровья, 

творческой активности и счастья людей. 

 

 

Абрамова Ю.З., группа 2-И, БашГу,г.Уфа  

Научный руководитель: к.э.н., доцент кафедры ОЭТ Габитов И.Б. 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ФИЗИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ 

 

Физическое развитие - это процесс изменения форм и функций организма под воздействием условий 

жизни и воспитания. В узком значении�этот термин используется для обозначения антропометрических и 

биометрических понятий (рост, вес, окружность грудной клетки, состояние осанки, жизненная емкость легких и 

т.д.). В широком понимании термин включает физические качества (выносливость, быстрота, сила, гибкость, 

равновесие, глазомер). Физическое развитие это не только биологический процесс, характеризующий 

становление, изменение форм и функций организма, но социальный процесс. Активность самой личности, ее 

отношение к своему здоровью, овладение опытом в процессе социализации развивают природные анатомо-

физиологические предпосылки организма. 

Физическое воспитание - педагогический процесс, направленный на создание условий, способствующих 

достижению хорошего здоровья, физического и двигательного развития ребенка.  

Физическое воспитание опирается на данные обследования детей уровня физического развития, 

определяется его гармоничность, соответствие возрастным физиологическим показателям. 

Физическое образование - комплексный процесс, организованный взрослым и направленный на 

овладение профессиональными знаниями, двигательными навыками, физическими качествами, привычки  к 

здоровому образу жизни. 

Физическая подготовленность является результатом физического образования и  воспитания.   Под 

физической подготовленностью подразумевается наличие у ребенка определенного уровня компетентности в 

плане физического развития, уровня развития двигательных умений и навыков, физических качеств. 

Исследователями разработаны нормативные показатели физического развития и требования к качеству их 

выполнения.  

Понятие «физическая подготовленность» тесно связано с понятием «физическое совершенство», которое 

отражает идеальную цель физического развития. Как правило, физическое совершенство понимается по-

разному на каждом историческом этапе развития общества. Но его составляющие -гармоническое сочетание 

всех сторон физического развития, здоровья, физической подготовленности. 

Физическое совершенство отражает состояние физической культуры как части общей культуры, 

характеризующей достижения общества в области физического, психического и социального здоровья 

человека. 

Современный подход к организации физического развития предполагает учет естественно-научных, 

психологических, педагогических основ. 

Естественно-научные основы базируются на учении И.М. Сеченова, И.П. Павлова и их учеников. Это 

положение о трояком единстве организма: единство физического (телесного) и психического; единство всех 

систем организма; единство организма с окружающей средой. Это учение о рефлексах головного мозга, о 

важности развития коры головного мозга, центральной нервной системе. Учение о взаимосвязи двух 

сигнальных систем (что находит отражение в сочетании показа действий и словесных инструкций). Учение о 

динамическом стереотипе поведения, когда создаются условные образования устойчивых рефлексов на время и 

его содержание. Отсюда, режим ДОУ. группы строится по этому принципу. 
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Современные физиологи (П.К. Анохин, Н.М.Амосов, И.А. Аршавский, М.И. Кольцова, М.В. Антропова 

и др.) вводят понятие «физиологическая не дозрел ость», которая выражается в неготовности естественно-

биологической основы организма выполнять те или иные физические нагрузки. 

Психологические основы современного физического образования раскрывают значимость развития у 

детей интереса к физическому «Я»; формирование потребностно-мотивационной сферы (линии осознанности, 

сознательности, устойчивости мотивов, склонностей и т.п.); формирование у ребенка представлений о себе как 

о субъекте двигательной деятельности; развитие физических способностей; учет теории установки Д.Н. 

Узнадзе, как специально мотивированного «пускового» механизма (Л.Н. БожовичН.Г. Морозова. Л.С. Славина. 

А.Л. Венгер, А.Н.Леонтьев, В.А. Петровский, Д.Н.Узнадзе и др.). 

Педагогические основы включают цель и задачи, факторы и принципы, средства, содержание, условия. 

Цель физического развития - охрана и укрепление здоровья детей. Задачи большинство авторов 

подразделяют на три группы: 

I. Оздоровление: 1. Сохранять и укреплять здоровье детей. 2. Развивать функциональные и 

адаптационные возможности детей и улучшать их работоспособность. 3. Формировать умение сохранять 

правильную осанку. 4. Удовлетворять потребность детей в движении. 5. Способствовать развитию всех 

морфофункциональных систем детского организма, правильному функционированию внутренних органов. 

Таким образом, в группе оздоровительных задач особое место занимает охрана жизни и укрепление 

здоровья детей, их всестороннее физическое развитие, в центре внимания всех участников образовательного 

процесса стоит естественно-биологическая основа детского организма. 

II. Образовательные задачи: I. Формировать представления о своем организме, о здоровье. 2, Знакомить 

детей с различными способами выполнения основных движению. Формировать представления о режиме, об 

актуальности отдыха 4. Создавать условия для проявления ребенком ловкости, скорости� и других физических 

качеств. 

Таким образом, образовательные задачи предусматривают активную позицию педагога по реализации 

содержания физического развития детей. 

III. Воспитательные задачи: I. Воспитывать интерес к активной двигательной деятельности. 2. Развивать 

нравственно-волевые качества ребенка (организованность, взаимопомощь, взаимовыручку, самостоятельность). 

3. Воспитывать субъектную позицию ребенка в разных играх и упражнениях. 4. Воспитывать культурно-

гигиенические качества 

Таким образом, воспитательные задачи направлены на разностороннее развитие детей, формирование 

интереса и потребности к систематическим занятиям физическими упражнениями. 

Успешное решение поставленных задач возможно лишь при условии комплексного использования всех 

факторов и средств физического воспитания. Психогигиенические факторы включают режим, рациональное 

питание, гигиена одежды, обуви, помещения, физкультурного оборудования. Основными средствами 

физического воспитания, активно влияющими на детей, являются закаливание, физические упражнения, 

утренняя гимнастика, развивающие игры, спортивные и подвижные игры, физкультурные занятия, плавание. В 

пособии М.Д. Махеневой «Воспитание здорового ребенка» М.:АРКТИ, 1999, триаду здоровья составляют- 

рациональный режим, закаливание и движение. В образовательной программе «Из детства �в отрочество» 

называются три линии «обороны» здоровья: режим; питание; физическое воспитание (см. «Из детства в 

отрочество»: Программа для родителей и воспитателей по формированию здоровья и развития детей 4-7 лет. 

(Т.Н. Доронова, Л.Г. Голубева, Н.А. Гордова и др. �М.: Просвещение, 2002.). 

Учитывая многофакторность влияния на здоровье детей, работа в ДОУ должна строиться в следующих 

направлениях: 

-создание условий для физического развития и снижения заболеваемости детей; 

-комплексное решение физкультурно-оздоровительных задач в контакте с медицинскими работниками, 

психологами, родителями, музыкальным руководителем, инструктором по физическому воспитанию; 

- повышение педагогической компетентности и деловой квалификации дошкольных работников. 

Педагогические требования к режиму определяют позиционную направленность взрослого: постоянство; 

систематичность; содержательность; разнообразие организации сферы жизнедеятельности детей. 

Здоровьесберегающий режим учитывает биоритмы детей (Ю.Ф. Змановский), метеобури, дни недели, 

каникулы (зимой и весной), эмоциональное и физическое состояние детей, важно не допускать перегрузки 

детей, их утомляемости, снижение функциональных возможностей. 

Образовательная нагрузка должна быть адекватной возрасту, индивидуальным особенностям, учитывать 

группы здоровья детей, в Инструктивно-методическом письме Министерства РФ № 65/23 16 от 14.03.2000 «О 

гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах 

обучения» даются гигиенические регламенты образовательной нагрузки. Так, максимально-допустимое 

количество учебных занятий в I половине дня в младшей и средней группе не превышает двух, а в старших три. 

Их продолжительность не более 15 минут (младший и средний возраст), в старшей группе не более 25 минут, в 

подготовительной не более 30 минут. В середине занятия проводится физминутка. Среди общего времени 

занятий следует отводить 50% занятиям, требующим от детей умственного напряжения, остальные 50% 

занятиям физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла. Физкультурные занятия для всех возрастных 

групп необходимо проводить не менее 3 раз в неделю. Одно из трех физкультурных занятий проводится 

круглогодично на открытом воздухе (см. «Обруч» 2000. №3). 
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Каждое дошкольное образовательное учреждение имеет право на свою систему физического воспитания. 

Принципы реализации системы следующие: 

- принцип оздоровительной  направленности, главное правило - «Не навреди здоровью»; 

- принцип разностороннего развития личности, главное правило �«В здоровом теле �здоровый дух»; 

- принцип гуманизации  и демократизации, главное правило - «Есть хочешь будь здоров»; 

- принцип индивидуализации, главное правило «Возможности и здоровье у всех разное»; 

- принцип единства всех участников образовательного процесса, главное правило - «Окажем друг другу 

помощь и поддержку». 

Система физического воспитания представлены в общих (комплексных) и парциальных программах. 

Интересный подход дается в программе «Истоки», 2003г. В программе заложены начала здорового 

образа жизни, физической культуры, связанные с активными движениями, дающими ребенку ощущение 

«мышечной радости» (И.М. Сеченов). Дети получают достаточно большой объем компетентности о 

собственном теле, учатся адекватно реагировать на изменения окружающей 

среды, что позволяет более сознательно относиться к своему здоровью. Проблема физического развития 

связывается с безопасностью, с разумной осторожностью, с предусмотрительностью избежания травм, того, что 

может привести к нарушению здоровья и эмоционально-физического благополучия. 

Воспитание валеологической культуры, формирование понимания здорового образа жизни (как система 

взаимоотношений ребенка с самим собой и факторами внешней среды) тесно переплетается с воспитанием 

нравственности, гуманности, душевного благополучия, умения корректировать не только свое здоровье, но и 

свои отношения со сверстниками и взрослыми Таким образом, валеологическое воспитание связано с 

социально-нравственным. 

Валеологический подход раскрыт и в другой программе «Здоровый дошкольник» -авторская программа 

доктора медицинских наук, профессора Ю.Ф. Змановского. Данная программа, посвященная проблемам 

воспитательно-оздоровительной работы в дошкольных учреждениях, имеет свои особенности, принципиально 

отличающие ее от других программ, действующих в детских садах. Во-первых, комплексный подход, 

включающий различные компоненты, совокупность которых объединена в понятии «здоровый образ жизни» 

ребенка. (Вместе с тем реализация программы носит преимущественно индивидуально-дифференцированный 

характер). Во-вторых, наличие физиологического обоснования в каждом из разделов программы наряду с 

учетом закономерностей возрастной психофизиологии, педагогической психологии и спортивной медицины. В-

третьих, благодаря простоте большинства рекомендуемых средств и методов, отсутствия необходимости в 

приобретении дорогостоящей аппаратуры, необязательности специальной подготовки персонала (при 

обязательном добросовестном выполнении рекомендаций) данная программа может применяться в любом 

дошкольном учреждении. В ряде разделов программы предусмотрен учет климатическо-географических и 

других экологических особенностей региона. 

Первый раздел программы — определение исходных показателей состояния здоровья и физического 

развития детей. 

Второй раздел программы — рациональная организация двигательной активности детей, в 

теоретическом введении рассматриваются положения о жизненно важном значении движений для развития 

физиологических систем растущего организма (энергетическое правило скелетной мускулатуры И.А. 

Аршавского) и об эффективном оздоровительном влиянии циклических упражнений, в первую очередь 

оздоровительного бега, на все физиологические системы, биохимические процессы и психические функции. 

Важнейшим разделом занятий по физической культуре и прогулок являются подвижные игры с 

циклическими упражнениями, а у детей старшего дошкольного возраста и элементы спортивных игр и 

упражнений. При выполнении всех этих движений необходимо создавать условия для возникновения 

положительных эмоций у детей, что достигается, в частности, при музыкальном сопровождении всех занятий 

по физической культуре, проводимых в зале, на открытом воздухе и прогулок. 

Обязательный фрагмент каждого занятия составляют упражнения разминочного и гимнастического 

характера, выполняемые при участии мышц и связок конечностей и позвоночника, а также упражнения, 

способствующие улучшению осанки. В ряде занятий, проводимых в зале, предусмотрено обучение детей 

приемам мышечного расслабления. Содержание занятий весьма вариативно — наряду с классическим 

построением (вводная, основная и заключительная части) можно проводить занятия, включающие несколько 

подвижных игр, спортивных и танцевальных упражнений. Действенным средством повышения двигательной 

активности является «домашние задания» для родителей по выполнению физических упражнений с детьми в 

выходные и праздничные дни. 

Третий раздел программы - система эффективного закаливания детей. Научным обоснованием этого 

раздела программы является подход к закаливанию как тренировке системы терморегуляции. Даются 

определения физической и химической терморегуляции, их основных механизмов у взрослого человека и 

особенностей формирования в онтогенезе. 

Применение специальных температурных закаливающих процедур составляет сущность активного 

закаливания, наряду с традиционными принципами их использования, сформированными еще в начале века 

Г.Н. Сперанским (систематичность и последовательность, учет индивидуальных особенностей ребенка и 

состояния его здоровья, наличие положительных эмоций у детей при процедурах и др.). 
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В программе подробно описываются два основных метода закаливания, которые могут использоваться 

как в дошкольных учреждениях, так и в домашних условиях. Это контрастные воздушные ванны с постепенно 

увеличивающейся разницей температур воздуха (начиная с 4, 6 и до 10, 15) в двух помещениях (когда дети 

перебегают из одной комнаты в другую). Наиболее действенным нетрадиционным методом закаливания 

является контрастный душ. Его методика сходна с вышеуказанной при двух — трех сменах теплой — холодной 

воды с постепенным увеличением разницы до 10 -15С. 

Четвертый раздел программы - комплекс психогигиенических и психопрофилактических средств и 

методов, используемых в дошкольных учреждениях. 

Пятый раздел программы - обеспечение рационального питания детей, теоретическая часть этого раздела 

содержит общие положения концепции сбалансированного калорийного питания и новейшей теории 

адекватного питания, одним из создателей которой был в нашей стране A.M. Уголев. Излагаются «золотые» 

правила приготовления пищи, одобренные Всемирной организацией здравоохранения: выбор продуктов, 

обработанных с помощью современных технологий безопасности, тщательный прогрев пищи, правильное ее 

хранение и т.д. 

Шестой раздел программы — создание условий для оздоровительных режимов детей. Теоретическим 

обоснованием необходимости выполнения определенного распорядка для ребенка является биоритмология, 

предмет которой составляет изучение циклических процессов в живых организмах. 

В заключении программы подчеркивается, что ее эффективная реализация возможна при 

добросовестном выполнении своих обязанностей персоналом дошкольных учреждений в постоянном 

взаимодействии с родителями. 

Таким образом, современные подходы к физическому развитию детей строятся на научно-теоретических 

основах, признании важности сохранения и укрепления здоровья детей, формирования у них привычки к 

здоровому образу жизни, целостность и гармоничность физического развития определяет специфику 

содержания задач, технологий целенаправленной педагогической деятельности. Наличие комплексных и 

парциальных (авторских) программ создает программно-методическое обеспечение реализации задач 

физического развития детей. 

В результате сотрудничества ребёнка со взрослыми реализуется восхождение школьника от того, что на 

уровне «зоны ближайшего развития» он может делать с помощью взрослого, к тому, что на уровне «зоны 

актуального развития» он сможет сделать сам. Если индивид самостоятельно справляется с учебными 

заданиями, то, для того чтобы стимулировать его развитие, нужно повысить для него трудность заданий. Таким 

образом, оказание дозированной помощи каждому школьнику нужно для решения конкретных заданий с 

ориентацией на последующие самостоятельные действия. В.М. Мозговой, А.А. Дмитриев, А.С. Самыличев в 

своей совместной работе определяют принципы коррекционно-воспитательной работы. По их мнению, 

недостатки психического и физического развития, а также моторику реально исправить только с учетом их 

индивидуальных особенностей аномальных детей. Главенствующий принцип коррекционно - воспитательной 

работы состоит в том, что коррекционная работа не ограничивается лишь исправлением недостатков развития 

аномальных детей, она направлена на их общее развитие. 
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СИСТЕМА ПРИРОДНОГО ОЗДОРОВЛЕНИЯ И ЗАКАЛИВАНИЯ П.ИВАНОВА 

 

Самым популярным человеком, использовавшим обливание для оздоровления организма, является 

народный целитель Порфирий Иванов. Он разработал метод, способный привести к оздоровлению не только 

тела, но и души человека. Порфирий считал, что главной причиной всех болезней человека является его отрыв 

от Природы и внедрение множества новшеств. Его система души и тела «Детка», которая была разработана им 

на протяжении почти всей жизни, предполагает единение с природой и оздоровление организма с помощью 

закаливания. 

В 1982 году в журнале «Огонек»(№8) впервые было напечатано об опыте Порфирия Корнеевича 

Иванова, который он приобрел за 50 лет практического поиска путей здоровой жизни. В статье были приведены 

правила, которым следовал Иванов: 

1. Живи с постоянным желанием сделать людям добро и, коли сделал, никогда не вспоминай об этом, 

поспеши сделать еще. 

2. Все старайся делать только с удовольствием, с радостью. И пока не научишься дело делать с 
радостью, считай, что не умеешь его делать. 

3. Не пей ни вина, ни водки. 
4. Один день в неделю голодай, а в другое время ешь поменьше мяса и вообще ешь поменьше. 
5. Ходи круглый год босиком по траве и по снегу хотя бы несколько минут в день. 
6. Ежедневно, утром и вечером, обливайся холодной водой. 
7. Почаще бывать на воздухе с открытым телом, и летом и зимой. 
В основе системы лежит доверие и любовь к Природе и к человеку как части ее. «Моя закалка не 

чемпионская, а любовная», - говорил Учитель. 

Выполняя «Детку», человек постепенно возвращает свое природное здоровье. «Это твоя практическая 

работа, уход за собою, с чем ты делаешься в Природе заслужен жить без простуды и заболеваний». 

«В Природе есть три живых тела: воздух, вода и земля, а все остальное есть техническое, 

искусственное». «В воздухе, воде и земле есть живой ток магнито». 

Холодная вода пробуждает организм, повышает его защитные силы. «Живое качество холода все клетки 

поднимает». «Холод кидает в тело гормон здоровья». Есди есть возможность, хорошо купаться в природном 

источнике, но не долго, т.к. именно кратковременное воздействие холодной воды создает в теле «тепло 

естественного характера». При обливании достаточно 1-2 ведер. Купаются и обливаются с головой: «мозг – 

хозяин тела». Желательно не вытираться, лучше обсохнуть на воздухе в движении, но можно и промокнуться  

или сразу потеплее одеться – «чтобы теле было хорошо». 

«Я 50 лет обливаюсь холодной водой, хотя и сам боюсь холодной воды. Она же живая, энергичная, она 

дюже холодная. Я вам даже передать не могу, какая в этом есть прелесть», - писал П.Иванов. 

Система естественного оздоровления П.К. Иванова очень проста. В основе ее лежат доверие и любовь к 

природе, вызывающие чувство живой связи с ней, любовь и доверие к людям. В отдельности многие из пунктов 

его системы в той или иной мере использовались для оздоровления. Главное же – их единство, сочетание, 

системность. Большой практический опыт самого П.Иванова и его последователей показывает, что наибольший 

оздоравливающий эффект дает выполнение всех пунктов его системы. 

П.К. Иванов писал: «Я прошу, я умоляю всех людей – становись и занимай свое место в Природе. Оно 

никем не занято и не покупается ни за какие деньги, а только собственными делами и трудом в природе себе за 

благо, чтобы тебе было легко». 

Следуя своей идее, Порфирий Иванов круглый год ходил босиком и раздетый, обливая холодной водой и 

сознательно обходился без пищи и воды в течении длительного времени, что дало ему возможность пробудить 

в своем теле дремлющие внутренние силы. итог его работы: человек может и должен сохранять здоровье с 

помощью естественных сил природы через воздух, воду и землю, это поможет ему жить долго и без болезней. 

В 36-градусный мороз фашисты вылили на Порфирия Корнеевича 20 ведер воды и 14 часов возили 

обнаженным в коляске мотоцикла. Он выстоял. Природа-мать сохранила его, а немцы после этого объявили его 

«русским богом».  

 

Список литературы: 
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Бнятова Л., группа ГМУ-12 КЭУК, г. Караганда 

Научный руководитель: ст. преподаватель Байгабилов Б.Х. 

 

ПОНЯТИЕ О ЗДОРОВЬЕ ЕГО КРИТЕРИИ 

 

Здоровье - бесценное достояние не только каждого человека, но и всего общества. При встречах, 

расставаниях с близкими и дорогими людьми мы желаем им доброго и крепкого здоровья, так как это - 

основное условие и залог полноценной и счастливой жизни.Здоровье помогает нам выполнять наши планы, 

успешно решать жизненные основные задачи , преодолевать трудности , а если придется , то и значительные 

перегрузки. Доброе здоровье, разумно сохраняемое и укрепляемое самим человеком, обеспечивает ему долгую 

и активную жизнь. Научные данные свидетельствуют о том, что у большинства людей при соблюдении ими 

гигиенических правил есть возможность жить до 100 лет и более. К сожалению, многие люди не соблюдают 

самых простейших, обоснованных наукой норм здорового образа жизни. Одни становятся жертвами 

малоподвижности (гиподинамии), вызывающей преждевременное старение, другие излишествуют в еде с почти 

неизбежным в этих случаях развитием ожирения, склероза сосудов ,а у некоторых - сахарного диабета , третьи 

не умеют отдыхать , отвлекаться от производственных и бытовых забот, вечно беспокойны, нервны, страдают 

бессонницей что в конечном итоге приводит к многочисленным заболеваниям внутренних органов . Некоторые 

люди , поддаваясь пагубной привычке к курению и алкоголю, активно укорачивают свою жизнь. Физическое 

воспитание призвано воспитывать человека и передавать накопленные знания, умения и навыки от старшего 

поколения к младшему. Оно выступает как относительно самостоятельная часть, направленная на создание 

условий и предпосылок для эффективной трудовой и общественной деятельности. Это определяет специфику 

задач физического воспитания. Под физическим воспитанием понимается процесс, сущность которого 

заключается в управлении физическим развитием человека, "в его физическом образовании и реализации на 

этой основе связей между различными сторонами развития в целях всестороннего гармонического 

совершенствования личности. Целью данной работы является изучение понятия «здоровья» и составляющих 

здорового образа жизни. Н.В.Яковлева выделяет несколько подходов к определению здоровья, 

прослеживающихся в прикладных исследованиях. Одним из них является подход “от противного”, в котором 

здоровье рассматривается как отсутствие болезни. В рамках этого подхода осуществляются исследования в 

медицинской психологии и психологии личности, особенно выполненные медиками. Естественно, такое 

рассмотрение феномена “здоровье” не может быть исчерпывающим. Разные авторы приводят следующие 

недостатки такого понимания здоровья: 1) в рассмотрении здоровья как неболезни изначально заложена 

логическая ошибка, так как определение понятия через отрицание не может считаться полным; 2) данный 

подход - субъективен, так как в нем здоровье видится как отрицание всех известных болезней, но при этом за 

бортом остаются все неизвестные болезни; 3) такое определение имеет описательный и механистический 

характер, что не позволяет раскрыть сущность феномена индивидуального здоровья, его особенности и 

динамику.  

Здоро вье - состояние любого живого организма, при котором он в целом и все его органы способны 

полностью выполнять свои функции; отсутствие недуга, болезни (подробное рассмотрение определений 

здоровья приведено ниже). К наукам, изучающим здоровье, относятся: диетология, фармакология, биология, 

эпидемиология, психология (психология здоровья, психология развития, экспериментальная и клиническая 

психология, социальная психология), психофизиология, психиатрия, педиатрия, медицинская социология и 

медицинская антропология, психогигиена, дефектология и другие. Охрана здоровья человека 

(здравоохранение) - одна из функций государства. В мировом масштабе охраной здоровья человечества 

занимается Всемирная организация здравоохранения. 

На 2011 год в сфере психологии здоровья изучается преимущественно поведение, связанное со 

здоровьем - виды, факторы, способы изменения. 

Всемирный день здоровья отмечается ежегодно 7 апреля. Всемирный день психического здоровья - 10 

октября. В соответствии с Уставом Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) под здоровьем понимается 

"состояние полного физического, душевного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и 

физических дефектов". При этом под физическим здоровьем понимается текущее состояние функциональных 

возможностей органов и систем организма.   Уровни здоровья в медико-социальных исследованиях 

1) Индивидуальное здоровье - здоровье отдельного человека. 

2) Групповое здоровье - здоровье социальных и этнических групп. 

3) Региональное здоровье - здоровье населения административных территорий. 

4) Общественное здоровье - здоровье популяции, общества в целом; определяется как "наука и искусство 

профилактики заболеваний, продления жизни и укрепления здоровья через организованные усилия и 

осознанный выбор общества, организаций, государственное и частное, общинное и индивидуальное". Методы 

профилактики общественного здоровья - внедрение образовательных программ, разработка политики, 

обслуживания, а также проведение научных исследований. На сегодняшний день практически каждый человек, 

живущий в странах хоть какого – либо технического прогресса, имеет массу дел и обязанностей. Порою ему не 

хватает времени даже на свои дела. В результате, с горою мелочных технических проблем человек просто 

забывает главные истины и цели, запутывается. Забывает о своем здоровье. Он не спит по ночам, не ходит в 

походы, не бегает по утрам, ездит на машине (по улицам с опасным составом воздуха), не ходит пешком, 
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кушает с книгой. А спроси у него: “Что же такое здоровье?” Да ничего он вам на это не ответит. Забудет он про 

этот вопрос.  

Так вот, давайте еще раз продумаем свои жизненные задачи и цели, выделив тем самым время для 

укрепления своего здоровья. 

 

 

Бурдь Е., группа Ф-12 КЭУК г. Караганда 

Научный руководитель: к.п.н., доцент Баймагамбетов Ю.Т. 

 

ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ НА РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ 

 

В современном мире спорт является неотъемлемой частью жизни многих людей. Каждый из нас хоть раз 

посетил тренировку, либо присутствовал на занятиях физической культуры в школе. Человек в первую очередь 

должен заботиться не о совершенствовании своего тела, а о развитии и становлении личности, которая в свою 

очередь будет сознательно заботиться о совершенстве тела.  

Физическая культура – это взаимодействие как минимум трёх черт личности человека: 

- правильная ценностная ориентация в образе жизни; 

- определённый уровень физической подготовленности и образованности; 

- наличие потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями с целью активного процесса 

самосовершенствования. 

Самым необходимым условием для свободного развития и раскрытия своих физических и духовных сил 

является осмысленное тяготение каждого человека к достижению физической культуры. 

Систематические занятия спортом благоприятно влияют на развитие таких коммуникативных 

способностей человека, как общительность, коммуникабельность, порыв к творчеству, самостоятельность в 

принятии решений. 

Также нужно выделить  качества, которые формируются у человека в процессе занятий спортом: радость 

побед и горечь поражений, умение извлечь из этого полезный для себя урок, повышенное чувство долга и 

ответственности перед коллективом и обществом, уразумение своей чести и достоинства, участия и 

сопереживания, совестливость в ведении спортивной борьбы. 

Специфической особенностью любого вида спорта являются соревнования. Они положительно влияют 

на формирование личности. В самом спорте предписана постройка взаимоотношений, хотя правила бывают 

строги, большинство спортсменов всё же придерживается правил соперничества. В этой конкуренции 

заключена нужда получения побед и золотых медалей, достижения высот, установления новых рекордов. 

Однако прелестью спорта являются не только соревнования, но и влияние на морально-этическое воспитание 

личности. Ведь одолеть соперника и победить можно не только за счёт физической силы, но и благодаря 

волевым усилиям, размышлениям и мгновенным разумным решениям, а также эмоциональному настрою и 

правильной подготовке к соревнованиям. В наши дни спорт является неотъемлемой частью при воспитании 

подрастающего поколения. Ведь спорт даёт здоровое поколение, как в физическом, так и в морально-этическом 

направлении, а взамен он требует всего лишь тренировки и ничего более. 

Спорт также придаёт людям уверенность в себе и своих силах. У каждого человека, в том числе и у 

спортсмена, есть необходимость оценивать себя и свои возможности. Все наши действия постоянно кем-то 

оцениваются. Из этого у человека складывается определённая самооценка по поводу себя. Повышение уровня 

самооценки влияет на волевые стремления и построение цели, плодотворность, качество и полезность 

человеческой деятельности. А как это проявить  спортсмену? Правильно, благодаря соревнованиям. 

Следовательно, спортивный результат является базисом самооценки спортсмена. Можно сказать, что, 

продвигаясь вверх по лестнице спортивной карьере, происходит рост и в общении с людьми и в других сферах 

жизни и деятельности помимо команды. 

Конечно, победы приносят человеку дополнительный запас энергии и уверенности в своих силах, что 

положительно отражается на всей его жизни, особенно в процессе становления индивидуума как личности. 

Однако победа не нужна для убеждения в превосходстве сил над соперником. Спорт, награды, победы – 

средство, а не мишень. 

Также благодаря спортивной деятельности происходит развитие и интеллектуальных способностей 

человека. Это происходит в процессе творческого поиска овладения техникой и тактикой, умения управлять 

своими эмоциями, находить моментальные решения и принимать их. Следовательно, у человека всё это 

откладывается в его голове, и на подсознательном уровне проявляется в его действиях и поступках в 

социальных ситуациях. 

Всё это оказывает содействие развитию глубины, широты, критичности, гибкости мышления, а также 

познавательной активности, чему в значительной мере способствуют международный характер и 

многоконтактность  общения в сфере спорта. 

Таким образом, можно сделать вывод, что спорт может быть не только средством укрепления здоровья, 

или рациональной формой проведения свободного времени, но существенно влиять и на другие стороны 

человеческой жизни: на трудовую деятельность, нравственные и интеллектуальные качества, на формирование 
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личности человека. Также физическая культура и спорт влияют на нравственно-этическое воспитание, процесс 

самопознания и самосовершенствования, на формирование воли. 

С каждым годом спорт становится всё сложнее, умнее, интереснее, однако и активное проявление 

интереса к спорту тоже возрастает. А это означает, что доля влияния физкультуры и спорта на становление 

личности человека постоянно увеличивается. 

 

 

Заброда С., группа УА-12 КЭУК, г. Караганда 

Научный руководитель: к.п.н., доцент Баймагамбетов Ю.Т. 

 

ЗДОРОВАЯ МОЛОДЕЖЬ- ЗДОРОВАЯ НАЦИЯ, ЗДОРОВАЯ СТРАНА 

 

Агитация здорового образа жизни ведется сегодня весьма активно. Множество  общественных и 

государственных организаций проводят мероприятия, направленные именно на оздоровление и укрепление 

молодежи. Здоровье нации это - то, к чему стремится любое социально развитое общество, ведь это высокая 

работоспособность, здоровое поколение и достойное будущее страны в целом. Буквально все факторы жизни, 

так или иначе, касаются здоровья. А прививать правильный образ жизни следует именно среди молодежи, 

только в этом случае они смогут расставить верные приоритеты  в будущем и выбрать нужный путь во 

взрослую жизнь. Молодые люди с не полностью сформировавшейся психикой, порой просто не в состоянии 

понять, что хорошо, а что плохо, а в силу эмоциональной нестабильности кидаются из крайности в крайность. 

Поэтому важно направить их стремления в сторону укрепления здоровья - физической активностью, 

закаливанием и правильным питанием. Иначе они найдут своей необузданной энергии другое применение, и не 

факт, что это обернется для них пользой. Исследования показали, что подростки от 12 лет и старше, которые 

систематически занимаются спортом, приучены к закаливанию и правильному питанию, к 16 годам имеют 

более крепкую костно - мышечную ткань, реже болеют, и имеют лучшие показатели в учебе, нежели их 

«неспортивные» сверстники. Почему молодежь часто предпочитает проводить время в сомнительных 

компаниях, начинают употреблять алкогольные напитки и курить, вместо того чтобы посвятить свое свободное 

время учебе и физической активности? Зачастую, таким образом они пытаются самоутвердиться и доказать 

миру, что они уже взрослые и сами могут решать, что им нужно. Так же важную роль играют семейные 

ценности в жизни подростка. Если ребенок в течение всей сознательной жизни видит много выпивки на 

семейных застольях - алкоголь у него ассоциируется с весельем, легкостью и праздником. Последний 

немаловажный фактор - это легкодоступность алкогольных напитков и табачных изделий в продаже. Порой 

приобретение пачки сигарет и бутылки пива молодым человеком, не достигшим совершеннолетия, происходит 

без каких-либо затруднений, а продавцы попросту «забывают» о проверке документов. Все это, а так же масса 

свободного и никем не контролируемого времени у молодого поколения часто приводит к печальным 

последствиям. А ведь требуется совсем не много, объяснить молодым людям полезность и нужность спорта, а 

также перспективы, которые открываются им в дальнейшем при выборе здорового образа жизни. Поэтому так 

важно вести агитацию во всех направлениях, не только со стороны государства и общественных организаций, 

но и со стороны родителей и учителей. Здоровый образ жизни и спорт - не принудительно-воспитательные 

меры в формировании личности, а норма, к которой должен стремиться каждый. 

Выбор в пользу спорта - это выбор в пользу здорового и полноценного будущего для каждого в 

отдельности и для общества в целом!  

 

 

Кинсфатер А., группа  Ю-32 КЭУК, г. Караганда 

Научный руководитель: доцент Артеменко А.В. 

 

«СПОРТ- ЧЕСТЬ СТАНЫ, ИМИДЖ СТРАНЫ» 

 

«Физическая культура и спорт должны стать особой заботой государства. Именно здоровый образ жизни 

является ключом к здоровью нации». 

Президент Республики Казахстан Н.А.НАЗАРБАЕВ  

В нашей Республике на основе огромных экономических, социальных и культурных преобразований 

физическая культура и спорт стали важным фактором всестороннего развития личности. Право казахстанской 

молодежи, всех трудящихся на систематические занятия физической культурой и спортом законодательно 

закреплено новой Конституцией Казахстана. 

Парламент Республики Казахстан принял постановление "О дальнейшем подъеме массовости 

физической культуры и спорта", в котором наряду с другими задачами, подчеркивается необходимость 

повышения уровня научных исследований по важнейшим направлениям развития физической культуры и 

спорта. Это постановление - новое подтверждение неустанной заботы правительства о здоровье и физическом 

развитии людей, о создании условий для дальнейшего развития всей казахстанской системы физического 

воспитания. Развитие массового спорта в современном казахстанском обществе - это актуальный вопрос 

чрезвычайной важности. К сожалению, сегодня для многих людей приверженность к спорту, приумножающему 
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физические и духовные силы, все еще не стала внутренней потребностью. Некоторые не могут избавиться от 

вредных привычек, наносящих непоправимый вред здоровью. 

Необходимо остановить ухудшение здоровья наших граждан, прежде всего детей и молодежи, принять 

радикальные меры по качественному улучшению человеческого ресурса, формированию здорового образа 

жизни, новых ценностных ориентиров, включающих высокий уровень гражданственности и патриотизма и 

неприятие вредных привычек. Поэтому проблема формирования, а затем поддержания высокого уровня 

физической активности, утверждения ЗОЖ средствами физкультуры, спорта и туризма является весьма 

актуальной. 

Одним из важнейших условий ее решения является поднятие престижа занятия спортом, а также 

формирование сферы досуга, которая будет не только способствовать ведению здорового образа жизни, но 

станет доступной и привлекательной для современной молодежи, станет сферой, предоставляющей широкие 

возможности для осуществления потребностей в самореализации. Важны также пропаганда и вовлечение всех 

слоев населения в занятие спортом. Президентом дано конкретное задание Министерству туризма и спорта и 

акимам всех уровней: определить совместные мероприятия, направленные на развитие массового спорта и 

занятие физической культурой в нашей стране. Эту задачу необходимо решать сообща, чтоб мы смогли иметь 

здоровую нацию и резерв для большого спорта. Главной, ведущей тенденцией при этом является 

возникновение и развитие общих черт в национальных культурах. Именно эта тенденция ведет к прогрессу 

национальные виды спорта и игр народов Казахстана, открывая перед ними новые перспективы, тем более, что 

Казахстан имеет некоторый опыт интернационализации отдельных национальных видов спорта. 

 
 

Задача состоит в обеспечении построения модели физико-культурных и оздоровительных комплексов в 

каждом районном центре и в городах и поселках по всей стране, а также современных спортивных сооружений 

в различных регионах, которые отвечали бы международным стандартам и удовлетворяют требованиям 

расширения страны команды. Для решения этой проблемы, Министерство туризма и спорта проводится 

творческий конкурс на лучший проект дизайна для модели физкультурно-оздоровительного комплекса, 

которые должны применяться для проектирования и строительства. 

Одним из основных факторов, влияющих на развитие отрасли являются высококвалифицированными 

специалистами. С целью, что Министерство туризма и спорта принял следующие шаги: 

1. Заключили контракты с тренерами и спортсменами способен показывать высокие спортивные 

результаты на Олимпийских играх и Азиатских игр; 

2. Пригласил иностранных тренеров и экспертов для работы с национальными командами расширения в 

определенных видах спорта; 

3. Увеличились материальные стимулы для успеха спортсменов на Олимпийских играх; 

4. Поднял зарплату тренерам национальных команд расширения в нескольких спортивных и 

руководителей республиканских спортивных организаций. 

Для повышения массового спорта, Министерство предусматривает восстановление общественных 

объединений спорта, который будет обеспечивать массового вовлечения граждан в систематические 

упражнения по физической культуре и спорту. Особое внимание будет уделено этнического развития спорта. И 

как отметил наш Президент Н.А.Назарбаев: «Сегодня спорт- это прежде всего честь страны, имидж страны»  

 

 

Қайратова А., Ю-11к тобы Қарағанды қ., ҚҚЭУ 

Ғылыми жетекші: доцент Артеменко А.В. 

 

СКОЛИОЗ АУРУЫ КЕЗІНДЕГІ ФИЗИОТЕРАПИЯ 

 

Сколиоз (көне грекше: σκολιός, лат. scoliōsis — қисық, қисайған) — омыртқаның бір бүйірге қарай 

қисаюы. Сколиоздың туылғаннан болатын және жүре пайда болатын түрлері бар. Туылғаннан болатын сколиоз 

омыртқа, қабырға мен жауырынның және төс сүйегінің әр түрлі себептерден дұрыс дамымауынан болады. 

Сколиоздың бұл түрі нәресте туғаннан кейін немесе алғашқы қадамын жасағанда, кейбір балаларда аурудың 

белгілері 5 — 6 немесе 12 — 14 жаста байқалады. Жүре пайда болатын сколиоздың себебіне қарай рахиттік, 

статик, неврогендік және үйреншікті (идиопатик.) түрлері болады. Сондай-ақ сколиоздың бөлшектенген 

(омыртқаның тек бір бөлегінің қисаюы); тұтас (омыртқаның толықтай қисаюы); сыртқы пішініне қарай: 

біржақты және S тәрізді түрлері ажыратылады. Сколиозды емдемес бұрын сколиоздың түрі мен омыртқаның 

қисаю дәрежесі; ауру адамның жасы мен оның қосымша сырқаттары; диагноздың қойылу мерзімі, т.б. 

жағдайлар мұқият ескеріледі. Емі: консервативті әдіс бойынша — арқа, жауырын тұсындағы бұлшық еттерді 
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арнайы гимнастика, массаж, дәрі-дәрмек, әр түрлі корсеттерді пайдаланып нығайту; хирургиялық әдіс бойынша 

— консервативті ем нәтиже бермеген жағдайда, ауто-гомотранспланттарды қолданып, омыртқаны бір қалыпта 

бекіту үшін операция жасау. Организмнің дамуы кезінде пайда болатын дене қалпының бүзылуы және 

сколиоздың алдын алу мен емдеу сау және күшті ұрпақты тәрбиелеуде өзекті мәселе болып табылады. 

Сколиозбен күресудің қажеттілігінің өте терең себептері бар. Омыртқа дененің қолдаушы шыбығы мен 

жұлынның орны болып табылады. Сколиоз ауыр мүгедектікке және адамның өз дене кемістіктеріне 

байланысты ауыр моральдық сезімдерге душар етеді. Емдеуші гинастика функционалдық терапияның қалпына 

келтіруші әдісі ретінде ортопедиялық клиникаларда, ауруханаларда, дәрігерлік-спорт емханаларында және 

басқа да денсаулық сақтау мекемелерінде кеңінен қолданылған. Ауруханаларда омыртқаның қисаюы әдетте 

енжар әдістермен қол жеткізіледі: тартым гипс корсеттер, гипстік төсектер, жүктердің көмегімен емдеу, массаж 

және т.б Емдеуші дене шынықтыру – бұл омыртқа қисықтығына қарсы күресте күшті емдік-профилактикалық 

іс-шаралар; әсіресе аурудың ең ерте сатысында сүйек байламы-бұлшық ет жүйесі әлі де болса төмен болған 

кезде тиімді, сондықтан да ақаулар мен сколиозды ерте анықтау мақсатында балалардың жүйелі түрде 

мектептер мен клиникаларда сараптаманы жасап отыруы қажет. Омыртқаның кисаюы тек қана cүйек-бұлшық 

ет жүйесінің терең деформациясы емес, сонымен қатар жүрек-қан тамырлары, тыныс алу және жүйке 

жүйелеріндегі өзгеріс болып табылады. Жаттығулар бұлшық ет жүйесін нығайту, бұлшық ет күші мен тонусын 

қайта тудыруына, дене қалпын тәрбиелеу, дұрыс дене бітімін қалпына келтіру және сол арқылы қаңқаның 

қажетті морфологиялық өзгерістерге ықпал етуге бағытталуы керек. Осыған байланысты функционалдық 

бұзылыстардың сипаты бар әртүрлі бүлдірілген қалыпты және үйреншікті жағдайларды жою, тек қана 

эстетикалық мәні бар емес, сонымен қатар бұзылудың алдын алу және жалпы балалар мен ересектердің 

денсаулығын нығайту үшін өте маңызды. Біз қазірдің өзінде мүсінді түзеуге арналған емдеуші дене 

шынықтыру және әртүрлі корсеттер түрлерінің тиімділігі туралы айттық, бірақ қазіргі медицинаның 

мүмкіндіктері мұнымен шектелмейді. Сколиозды емдеудің ең қарапайым жолы физиотерапия болып табылады. 

Физиотерапия – бұл хирургиялық емес емдеу жиынтығы, яғни қоршаған орта факторлары (су, лас) және 

жасанды факторлардың (электр, ультрадыбыстық, магниттік сәуле) науқасқа әсерін қамтиды. Сколиозды емдеу 

кезінде жалғыз физиотерапия тиімсіз болып табылады, сондықтан оны басқа емдеу түрлерімен ұштастырады. 

Физиотерапияның медициналық кешенін емдеуші денешынықтыру, емдік жүзу, массаж, витаминотерапия 

қамтиды. Бұл кешендегі физиотерапия тағайындау мынадай мақсаттарды көздейді: бұлшықет жүйесін нығайту 

(Артқы бұлшық еттің және іштің дистрофиясын жою, олардың жиырылу қызметін жақсарту), омыртқа 

қозғалғыш сегменттегі блоктарды жою үшін қолайлы жағдайлар жасау, ішкі органдардың функциясын 

жақсарту және ауруды (егер бар болса) алып тастау. Физиотерапия құрамына бірнеше бөлімдер кіреді, ең көп 

таралғандары: электротерапия, магниттік терапия, ультрадыбыстық терапия, термотерапия, гидротерапия. 

Қалыптың бұзылуы мен сколиозды емдеуде осы әдістердің ең тиімдісі электротерапия болып табылады. 

Физиотерапия кез-келген науқас санаттарына көрсетілген, себебі оның адам ағзасына ең төмен жүктеме 

түсіретінін назарға алуға болады. Осыған байланысты физиотерапия ең қауіпсіз және ауыртпалықсыз емдеу 

мен сауықтырудың түрі болып табылады. 

 

Әдебиеттер тізімі: 
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2.Гласс Л.,Мэки М.Өмір Ритмдері.Сағаттан хаосқа.М.:1991.-248 

 

 

Махан Қ., группа УА-11к КЭУК, г. Караганда 

Научный  руководитель: ст. преподаватель Матушкин Г.Ю. 

 

КОРРЕКЦИЯ  ЗДОРОВЬЯ  С ПОМОЩЬЮ ФИЗИЧЕСКИХ  УПРАЖНЕНИЙ 

 

Выбор индивидуального вида спорта, той или иной системы физических упражнений зависит прежде 

всего от мотивации человека. В большинстве случаев у юношей сильно выражено стремление добиться через 

занятия спортом самоутверждения, социального признания, хорошего развития физических качеств. У девушек, 

как правило, преобладает желание иметь красивое телосложение. В целом мотивы, побуждающие к занятиям 

спортом вообще и к выбору одного из них в частности, могут быть различны.Выбор видов спорта для 

укрепления здоровья, коррекции недостатков физического  развития и телосложения. Занятия отдельными 

видами спорта, системами физических упражнений могут способствовать развитию определенных органов и 

систем организма. С помощью правильно подобранных физических упражнений можно улучшить многие  

показали физического развития (масса тела, окружность грудной клетки, ЖЕЛ). При выборе вида спорта с 

целью коррекции недостатков физического развития и телосложения следует сформировать свое твердое 

представление об идеале телосложения, так как каждый вид спорта влияет различно на те или другие 

антропометрические показатели. Наибольшие возможности, например, в избирательной коррекции отдельных 

недостатков телосложения представляют регулярные занятия атлетической гимнастикой, шейпингом, 

аэробикой, гантельной гимнастикой, т.е., теми упражнениями, которые и направлены преимущественно на 

решение подобных задач.Выбор видов спорта, повышающих функциональные возможности организма.. 

совершенствования деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной систем наиболее эффективно выбирать и 
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самостоятельно заниматься циклическими  видами спорта: бег, ходьба на лыжах, плавание, велоезда, катание на 

коньках. 

Выбор видов спорта и систем физических упражнений для активного отдыха. с этой точки зрения 

рекомендуется выбирать вид спорта или систему физических упражнений с учетом темперамента, 

психологической настроенности, эмоционального состояния. Так, если человек  легко отвлекается от работы, а 

затем быстро в нее включается, если он общителен с окружающими, эмоционален в спортах, для него 

предпочительными будут игровые виды спорта или единоборства; если же он усидчив, сосредоточен в работе и 

склонен к однородной  деятельности без  постоянного переключения внимания, если способен в течение 

продолжительного времени выполнять физически тяжелую работу, значит, ему подойдут занятия длительным 

бегом, лыжным спортом, плаванием, велоспортом; а если замкнут, необщителен, неуверен в себе или 

чрезмерно чувствителен к мнению окружающих, ему не стоит заниматься постоянно в 

группах.Психофизическая подготовка к будущей профессии и овладение жизненно необходимыми умениями и 

навыками. Выбор видов спорта, систем физических упражнений в этом случае проводится, чтобы достичь 

лучшей специальной психофизической подготовленности к избранной профессии. Так если ваша будущая 

профессия требует повышенной общей выносливости, то вы должны выбирать виды спорта, в наибольшей 

степени развивающие это качество (бег на длинные дистанции, лыжные гонки и т.п.).Если ваш будущий труд 

связен с длительным напряжением зрительног анализатора, освойте виды спорта и упражнения, тренирующие 

микромышцы глаза (настольный теннис, теннис, бадминтон). Коррекция функциональной подготовленности 

связана с самооценкой уровня подготовленности каждым студентом. пройдя через тесты общей физической 

подгтовленности в первый же месяц своего пребывания в вузе, каждый студент может произвести самооценку 

развития у него силы, общей выносливости и скоростно-силовых качеств. И здесь возникает проблема выбора: 

заняться тем видом спорта, с помощью которогоможно «подтянуть»недостаточно развитое физическое 

качество и заодно избежать неволнения зачетных нормативов, или отдать предпочтение тому виду, к которому 

«расположен» организм с его физическими  возможностями.В первом случае можно преодолеть трудности 

дополнительными усилиями, самостоятельной работой. Тем более что любой тест по физической 

подготовленности студента на оценку в 1-2 очка доступен каждому практически здоровому молодому человеку. 

Нужно только потрудиться, попотеть, а иногда и потерпеть! Во втором случае речь идет о спортиной 

направленности, связанной  с достижениями тех или иных спортивных рубежей.  

 

 

Мукажан А., группа Эко –21к КЭУК, г. Караганда 

Научный руководитель: к.п.н., доцент Баймагамбетов Ю.Т.  

 

ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ СТУДЕНТА И ГИГИЕНА ПРИМЕНЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ 

УПРАЖНЕНИЙ 

 

Здоровье - это первая и важнейшая потребность человека, определяющая способность его к труду и 

обеспечивающая гармоничное развитие личности. Оно является важнейшей предпосылкой к познанию 

окружающего мира, к самоутверждению и счастью человека. Активная долгая жизнь - это важное слагаемое 

человеческого фактора. 

С физиологической точки зрения определяющими являются следующие формулировки:  

- индивидуальное здоровье человека - естественное состояние организма на фоне отсутствия 

патологических сдвигов, оптимальной связи со средой, согласованности всех функций (Г.З. Демчинкова, Н.Л. 

Полонский);  

- индивидуальное здоровье человека - это гармоническое единство всевозможных обменных процессов в 

организме, что создает условия для оптимальной жизнедеятельности всех систем и подсистем организма (А.Д. 

Адо);  

- здоровье - это процесс сохранения и развития биологических, физиологических, психологических 

функций, трудоспособности и социальной активности человека при максимальной продолжительности его 

активной жизни (В. П. Казначеев).  

Проще всего определить здоровый образ жизни следующим образом – это способ жизнедеятельности, 

направленный на сохранение и улучшение здоровья людей. Здоровый образ жизни подразумевает изменение 

отношения индивидуума и общества в целом к состоянию своего здоровья.  

Ученый процесс физического воспитания студентов высших учебных заведениях, имеющих отконения в 

состоянии здоровья (специальная медицинская группа) методологически был направлен на диквидацию 

заболеваний и не раскрывал сущности здорового образа жизни и его мотивационно – ценного назначения в 

обществе.  

Упрощенный механизм формирования у студентов здорового образа жизни можно представить 

следующим образом:  

- обеспечение медицинского осмотра студентов перед началом процесса физического воспитания. Важно 

при этом не только определить студентам их медицинскую группу, но и дать оценку анатомо – 

физиологического состояния их организма в сравнении с нормальной медалью, заставить таким образом 

студентов оценить себя; 
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- в результате приема контрольных нормативов физического воспитания акцентировать недостаточную 

физическую подготовленность, что влияет на физическую и умственную работоспособность. Показать это 

следует простейшими исследованиями (Гарвардской степ-тест, таблица Анфимова – Крепилина и др); 

- ознакомить со спортивными традициями института календарем спортивно – оздоровительных 

мероприятий вуза; 

И так здоровый образ жизни студента – это рациональное сочетание умственных и физических нагрузок 

в форме утренней гигиенической гимнастики, учебного процесса по физическому воспитанию, занятий спортом 

и участия в физкультурно – спортивных и оздоровительных мероприятиях, отказ от курения и употребления 

алкоголя. Курение, которым сейчас, к сожалению, увлекаются, отдавая дань в моде, большая часть 

студенческой молодежи, в том числе и многие девушки, влечет за собой тяжелые последствия. Курение 

является самой распрастраненой и, пожалуй, одной из самых вредных привычек. Последние исследования и 

статистические данные, говорят о распространении среди курильщиков злокачественной опухлей органов 

дыхания, в частности, рана легких. 

Один из обязательных факторов здорового образа жизни студентов - систематическое, соответствующее 

полу, возрасту, состоянию здоровья использование физических нагрузок. Они представляют собой сочетание 

разнообразных двигательных действий, выполняемых в повседневной жизни, в организованных и 

самостоятельных занятиях физическими упражнениями и спортом, объединенных термином "двигательная 

активность".  

Учитывая вышесказанное, можно заключить, что анализ современной научно – педогогической 

литературы и результатов исследовании позволяет высказать суждение, что в повышении уровня физической 

культуры общества и укреплении здоровья, в обеспечении здорового образа жизни – физическое воспитаение 

вузах может стать связующим звеном в общей системе физического воспитания всех возрастных и социально – 

демографических слоев населения.  

 

Список литературы: 

1. Виноградов Г.Н., Кульназаров А.К., В.Ю. Салов – Теория и методика здорового образа жизни. 

Учебное пособие. Алматы, 2004. 320с 

2. Иванов Г.Д., Кульназаров. Физическое воспитание студентов. Алматы, 2002. 146с 
3. А.К. Бисекенова, “Основы здорового образа жизни студента и гигиена применения физических 

упражнений.”. КазНПУ им. Абая. Алматы 2014. 9с  

 

 

Раузер А., группа МК – 22 КЭУК, г. Караганда 

Научный руководитель доцент Артеменко А.В. 

 

ВОЗДЕЙСТВИЕ САМОВНУШЕНИЯ  НА ОРГНИЗМ ЧЕЛОВЕКА 

 

Самовнушение (аутосуггестия) является процессом внушения, который адресован самому себе, одним из 

приёмов самоуправления личностью. Он очень широко используется в спортивной педагогике; при 

самовоспитании; при обучении иностранным языкам; в психотерапии. «Отцом», основателем современной 

теории самовнушения считают Эмиля Куэ. Он первым обратил внимание на то, что люди, верующие в своё 

излечение, выздоравливают быстрее и легче, лекарства им помогают гораздо лучше. По мнению Эмиля Куэ, 

человеком управляет воображение и когда оно болезненно, болеет и сам человек. Следовательно, можно всё 

исправить, изменив внутреннее представление. Куэ весь процесс самовнушения нацеливал на замещение 

болезненных представлений полезными. Сила воображения человека так огромна, что способна творить чудеса. 

Ни одному человеку, как утверждал Куэ, нельзя что-либо внушить, без его желания. Следовательно, 

существует только самовнушение и человек любое внушение извне сам воплощает в самовнушение. В качестве 

примера самовнушения Куэ приводил Демосфена, который имея от рождения дефект речи, страстно желал 

стать оратором и был полон веры в себя. В итоге, он добился своей цели, став непревзойденным оратором. 

Самовнушение является увлекательным процессом, который порой показывает ошеломляющие результаты. С 

помощью самовнушения можно как излечить заболевания, так и приобрести их. Эффект, положительный или 

отрицательный, зависит только от установки самого человека. Самовнушение содействует заметному 

ускорению обучения свободному сокращению мышечных групп и отдельных мышц, которые обычно не 

поддаются произвольному контролю (например, мышц живота). Исследование самовнушения и его 

воздействия на организм человека способствует пониманию патогенетического механизма возникновения 

некоторых религиозно-фанатических явлений (например, «иноговорения») и психических нарушений 

(например, при истерии). Эффективность самовнушения даёт возможность использовать его в условиях, 

которые требуют адаптации, перестройки или быстрой подготовки организма к необычной и трудной ситуации, 

например, в инженерной психологии, космонавтике, в спорте. Следовательно,  на протекание циклических 

процессов в организме человека можно заметно повлиять с помощью самовнушения. Это в свою очередь даёт 

возможность для практического использования самовнушения. Таким образом, в спортивной практике нашло 

широкое применение способность при помощи самовнушения менять время реакции и скорость восприятия. 

Наблюдения показали, что при этом существует возможность улучшить спортивный результат, а также при 
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необходимости добиться его стабильности (например, при стрельбе по движущейся мишени). Некоторые 

исследования показали, что самовнушенное изменение температуры способствовало предотвращению 

«теплового удара» и применяется альпинистами для профилактики отморожений. Также отмечается, что 

научиться, лучше выполнять то или иное упражнение можно используя специальные самовнушения. 

Необходимо отметить, что способность воздействовать самовнушением на циклические процессы организма 

необходима при смене поясного времени в период спортивных соревнований, например для более быстрой 

адаптации. Вообще бывает много различных вариантов спортивного применения самовнушения, конкретное же 

решение принимается в зависимости от желаемого результата и ситуации. Особенность воздействия 

самовнушения на психофизиологические процессы ведёт к необходимости соответствующего контроля при его 

использовании. Как показывает практика лучший эффект возможен если обучение самовнушению проводится 

специалистом, который изучил средства объективного контроля за его действием и знает специфику той 

области, где оно будет применяться. 

 

Список литературы: 

1. А.М. Свядощ «Психотерапия» Питер 2000 

2. Х. Линдеман «Аутогенная тренировка» Минск 2000 

 

 

Смагулова Л., группа МО-32 КЭУК, г. Караганда 

Научный руководитель: доцент Артеменко А.В. 

 

ДВИЖЕНИЕ - ЭТО ЖИЗНЬ, А ЖИЗНЬ - ЭТО ДВИЖЕНИЕ! 

 

«При помощи физических упражнений и воздержанности большая часть людей может обойтись без 

медицины». 

Аддисон Джозеф 

 

Физическая активность – это обязательное условие нормального функционирования организма человека. 

Недостаток движения также опасен для человека, как и недостаток витаминов, минеральных веществ, 

кислорода и т.п. 

«Если хочешь быть красивым — бегай, если хочешь быть здоровым — бегай, если хочешь быть сильным 

— бегай» — так говорили древние греки. 

Движение помогает нашему организму быть здоровым – развивает мышцы (это 45% от общей массы 

человека), укрепляет опорно-двигательный аппарат, сердце, нервы, сосуды. Кроме этого, движение помогает 

нам быть стройными и красивыми. 

Физическая активность нужна всем: больным — чтобы быстрее выздороветь, здоровым — чтобы 

оставаться таковыми долгие годы, детям – чтобы правильно развиваться и расти,  молодым людям и людям 

среднего возраста – чтобы надолго сохранить молодость, пожилым людям – чтобы жить полноценной жизнью 

вне зависимости от возраста. 

Малоподвижный образ жизни всегда считался губительным для состояния здоровья человека. Его 

последствия — это ожирение, гипертония, диабет и даже рак. Ученые обнаружили тот факт, что ограничение 

физической активности является одним из факторов преждевременной смерти. 

Недостаток малоподвижного образа жизни в том, что он является основной причиной развития диабета, 

а также сердечно-сосудистых заболеваний. Дети, которые не занимаются спортом, чаще подвержены 

желудочно-кишечным заболеваниям и употребляют больше пищи, чем это необходимо. Эпидемиологи и их 

коллеги, врачи Американского центра по борьбе с раком провели исследование. Участниками данного проекта 

были 123 тысячи человек. 

Результаты данного исследования показали, что у женщин, которые ежедневно проводят сидя 6 часов и 

более времени, риск преждевременной смертности выше на 37%, чем у женщин, которые занимаются спортом. 

У мужчин данный показатель равняется 17%. 

Для людей, которые проводят ежедневно сидя 8 часов и более, риск смертельных случаев, связанных с 

сердечно-сосудистыми заболеваниями достиг 94% у женщин и 48% у мужчин. 

Люди, которые ведут сидящий образ жизни, расходуют меньше энергии, чем потребляют, что приводит к 

ожирению и заболеванием сердечной системы. Помимо этого, низкая физическая активность способствует 

возникновению таких отрицательных проявлений как слабость и атрофия мышц. 

Американские ученые, проводившие исследования, утверждают, что пассивный образ жизни 

отрицательно сказывается на жизненно важных метаболических процессах в человеческом организме, влияет 

на уровень холестерина, кровяное давление, набор лишнего веса и ожирение, возникновение диабета, раковых, 

сердечно-сосудистых и других хронических заболеваний. 

По словам ученых, человеку надо двигаться при любой возможности. Например, бегом подниматься по 

лестнице, устраивать себе физкультминутки во время работы в офисе и больше ходить пешком. Даже такие 

маленькие периоды физической активности для тех, кто постоянно сидит, полезнее, чем час активных занятий в 

тренажерном зале. 
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Движение не только способствует строению органов, но и согласовывает их работу, как по отдельности, 

так и в системе. Для того, чтобы добиться согласованной и слаженной работы своего организма, необходимо 

работать. Жизнь – это постоянная работа со своим телом и разумом. Без работы организм хиреет и выходит из 

строя, физиологические процессы дают сбой. Все системы, работавшие ранее согласованно, переходят в режим 

«сам по себе». 

Кроме того, движение – это источник физического и душевного здоровья, к которому обращаются 

многие, столкнувшись с бедой или несчастьем. 

Для того, чтобы обойти болезни стороной, увеличить жизненную силу, повысить мощность организма и 

в разы поднять уровень здоровья, необходимо систематически и постоянно пребывать в движении, правильно 

питаться и придерживаться своего режима. 

Ничтожно маленькие и самые крупные частицы, части чего-либо и единое целое, простое и сложное – 

все и всегда находится в постоянном движении. Движение – это жизнь и никак иначе. В наш организм, с самого 

рождения и до последнего часа, Природой закладывается необходимость движения. Она заранее знает, что 

наша жизнь должна проходить в подвижных и динамичных ритмах. Ведь именно эти ритмы являются самыми 

естественными из всех существующих. 

Тесное единение эволюции и подвижности материи на практике показывает, что движение – это закалка, 

укрепление и подготовка организма к испытаниям. Динамика поддерживает жизнь. Чего нельзя сказать о 

статике, которая в свою очередь, является губительной. 
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АДАМНЫҢ ӨМІР БЕЛСЕНДІЛІГІНДЕГІ БИОРИТМДЕРДІҢ ОРНЫ 

 

Адам денсаулығымен айналысатын барлық ғылымдардың ішінен  ең ерекше әрі біріңғайы-

хронобиология-биологиялық ритмдердің адам ағзасына әсерін зерттеу саласы. 

Биоритмдер ілімі ежелден тамыр алып келеді.Біздің заманымызға дейін Гиппократ пен Авиценны 

трактаттары жетті, бас мазмұны – демалу мен дене шынықтыру белсенділігіне негізделген салауатты өмір 

салты. Халық медецинасында күн мен айдың денсаулыққа әсері туралы көп кездеседі.Заманауи 

хронобиологияға келетін болсам, алғашқы кәсіби түрдегі ғылыми зерттеулер ХХ ғасырдың басында өткізілген 

болатын. Күн белсенділігі мен жер шарында болып жатқан апаттардың-өлім саны,өз өзін өлтіру, түрлі 

психикалық өлімдердің арасында байланыс барын дәлелдеп, бұл проблеманың алдыңғы қатарында жүрген 

Орыс ғалымдары Нобельдік премияныі лауреаты, академик И.П.Павлов, академик В.В.Вернадский, 

А.Л.Чижевский. Заманауи хронобиология-биоритмдермен адам денсаулығын зерттеуден басқа,Бұзылған 

биологиялық ритмдерді қалпына келтіру мен гармонизациялауға арналған әдіс тәсілдер мен дәрі дәрмектерді 

шығарумен айналысады. Бұл бағыт қазіргі уақытта профилактикалық медецинадағы ең тиімді жүйе себебі, 

түрлі аурулардың алдын алуға септігін тигізеді. 

Биологиялық ритмдер - мінез құлықтың өзгеруінің қайталануы,және тірі организмдердегі биологиялық 

процесстердің белсенділігі. 

Хронобиолог Ф.Хальберг биологиялық ритмдерді үш топқа бөлді: 

1.Жарты сағаттық интервалдан аспайтын,жоғары периодты ритмдер.Жүрек бұлшықеттері ритмінің 

қысқаруы,тыныс алу,ми биотоктары,биохимиялық реакциялар,асқазан жолдарының тынымсыздығы. 

2.Жарты сағаттан 7 тәулікке дейінгі орташа периодты ритмдер.Белгілері:ұйқы мен сергектіктің 

өзгеруі,зат алмасудағы тәуліктік өзгеріс,температураның ауытқуы,артериалды қысым,қан құрамының 

тұрақсыздығы. 

3. 4айдан 1 жылға дейінгі Төмен периодты римтдер.Эндокриндік өзгерістер,қалың ұйқы.Адамның жүйке 

жүйесінің әсер етуінің ең аз деген мерзімі 0,5 тен 0,8 с.Сол себепті жүрегіміздің соғу орташа есеппен 0,8 с 

құрайды.Жүріс кезіндегі аяқ пен қолдың Шамамен қозғалыс үдерісі осындай.0,5-0,7с интервал уақыты есту 

және көру қабілеттеріміздің жылдамдығына жауап береді.Бұл аздаған римтдерден бөлек,30 минутка шақ 

келетін периодтылық кең таралған.Бұл периодтқа ұйқы циклі,асқазан бұлшықетінің қысқаруы,жыныстық 

белсенділің жатады.Адам ұйқы кезінде болса да болмаса да,әр жарты сағат сайын тыныштық пен үрей 

сезінеді.Адамның тәулік ритмінің ерекшелігі,биологиялық процесстердің белсенділігінің максимум және 

минимумы уақытпен тең келмейді.Эксперименталды маңыздысы Асқорыту мүшелерінің тәуліктік 

ритмдері.Бауырдағы сұйықтықтың пайда болуы тікелей гликогеннің болуына байланысты.Жарты тәулікте 

майлардың қорытылуына жағдай жасайтын аздаған мөлшерде сұйықтық пайда болады.Тәуліктің келесі 

бөлігінде бауыр гликоген мен суға толады.Таңғы уақыттарда асқазан мен ішек жолдарының моторлы 

функциясы жүреді ,яғни тазарту жұмысы жүзеге асады.Тәулік барысында жұмысқабілеттілік тынығу мен 
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ұйқымен алмасады.Белсенділік шыңы таңғы 8 ден 12 ге дейін,ал күндізгі шыңы 15 сағ 18 сағ қа дейін.Бұл 

белсенділік периодтары міндетті түрде тынығумен алмасып отырады.Атап өтетін қызықты факт-әрбір азға 

мүшесінің өз биологиялық күнтізбесі бар. 

Адамның биоритмін білу хронологиялық күнтізбе дайындауға көмектеседі,ол адам өмірін 

жеңілдетіп,істің нәтижелігін дәлелдейді. 

Ағзадағы биологиялық процесстер уақытының тізімі: 

-саусақтардың сезімталдығы макс:15-16 с. 

-қол қысу макс:9-10 с. 

-асқазан сұйықтығының айналымы макс-13 с. 

-иньекция қабылдау- макс 9 с. 

-бауырдың жұмысқабілеті- макс18-20 с. 

-өкпенің жұмысқабілеті макс-16-18 с. 

-шаш тырнақ өсуі макс-16-18 с. 

-ми белсенділігі макс-10-12 с. 

-жүргізушілердің зейіні мин-2 с. 

-жалғыздық-20-22 с. 

-тамыр қысымы мин-4-5 с. 

-ерлер мен әйелдер белсенділігі макс-күз басы. 
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ДЕНСАУЛЫҚ ЖӘНЕ САЛАУАТТЫ ӨМІС САЛТЫ 

 

Кез келген елдің болашағы – оның халқының денсаулығына байланысты екендігі – дәлелдеуді қажет 

етпейтін шындық. Ал біздің болашақтағы бағытымыз – салауатты өмір салты. « Ауырып ем іздегенше, 

ауырмайтын жол ізде» дегенді өсіп келе жатқан ұрпақтың санасына сіңіріп, олардың өз денсаулығына деген 

жауапкершілікті қалыптастыру баршаның борышы.? Денсаулық - тән, рухани және әлеуметтік игіліктің 

жиынтығы. Денені үнемі ширықтыру, шынықтыру, сананың сапа деңгейін көтеру, интеллект өрісін биіктету, 

рухыңды шыңдау - бәрі де денсаулыққа қызмет етеді десек қателеспейміз. 

Дені сау адам өзі үшін де, ол өмір сүріп жатқан қоғам үшін де керек. Қоғамадағы не бір жұмысты да сол 

денсаулық иесі ғана атқара алады. Адам бұл өмірде мәңгілік емес. Сол берілген аз ғұмырды дұрыс пайдалана 

білмесең, ғұмырың текке өтті дей бер. «Денсаулық – зор байлық» деп атамыз қазақ бекер айтпаған болар. Әр 

адамның өмірінде денсаулықтың орны бөлек. Сондықтан денсаулығымызға көңіл бөліп, дұрыс сақтанғанымыз 

жөн. Деніміз сау болмаса, ауру меңдеп, қалжыратса, шалқыған байлықтан, ақшадан не пайда?! Осыдан біз 

ненің бірінші байлық екенін аңғарамыз. 

Спорт біздің өмірімізде аса маңызды орын алады. “Спорт — денсаулық кепілі” деп бекерге айтылмаған. 

Ол денсаулықты нығайтып қана қоймай, сонымен қатар мінезді тәрбиелеп, ерік-жігерді шынықтырып, 

қиындықтарды жеңуге көмектеседі. Жыл сайын елімізде салауатты өмір салтын насихаттау жөнінде 

спортшылар мерекесі аталып өтеді. Елбасымыздың ұдайы көңіл бөлуінің арқасында спорттың дамуы тың 

серпіліс алғанын атаған жөн. 

Бүгінгі таңда заманымызға сай зерделі, ой-өрісі жоғары,жан-жақты дамыған ұрпақ қалыптастыру 

мемлекетіміздің алға қойған аса маңызды міндеті -дене тәрбисі 

Қазіргі уақыттағы әлеуметтік - экономикалық жағдай, тіршілік деңгейінің құлдырауы және экологиялық 

қолайсыздық Қазақстан Республикасының бүкіл халқының, әсіресе, өскелең ұрпақтың денсаулығына кері 

әсерін тигізуде. Ел Президентінің "Қазақстан - 2030” жолдамасындағы ұзақ мерзімді басымдықтың бірі – 

"Қазақстан азаматтарының денсаулығы, білімі мән әл ауқаты” тармағында,"…азамат-тарымыздың өз өмірінің 

аяғына дейін сай болуы және оларды қоршаған табиғи ортаның таза болуы үшін” азаматтарымызды салауатты 

өмір салтына әзірлеу қажеттігі көрсетілген. Бүгінгі таңда өз тәуелсіздігін алған егеменді еліміз осы бағытта 

Қазақстан жан-жақты дамыған, денсаулығы мықты, салауатты өмір салтын мұрат тұтқан дара тұлғаларды 

тәрбиелеу басты талап етіп қойылған. Ел азаматтарының денсаулығын нығайту, салауатты өмір салтын 

ынталандыру туралы елбасының жолдауын, егемендіктің кілтін ұстар жастардың болашағына апаратын, алтын 

сүрлеу десе болады. 

"Дені сау адам - табиғаттың ең қымбат жемісі” деп тегін айтылмаған. 

Қазіргі қоғамымызда халықтың табиғи өсімі төмендеп, сырқаттанушылық және өлім–жітім деңгейі арта 

түсті. Әсіресе, балалар мен жастардың денсаулығы қауіп тудыруда. Темекі тарту, ішімдік пайдалану, есірткі 

құмарлық және улы заттарға әуестік, адамгершілікке жат мінез-құлық, ерте жыныстық қатынас кеңінен етек 

алуда. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы сарапшыларының дерегі бойынша халық денсаулығының 49-50 
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% өмір салтына, яғни адамның өз денсаулығына қалай қарайтынына тәуелді, 17-20 % қоршаған орта 

ерекшеліктеріне байланысты. Біз табиғаттың, қоршаған ортаның ластануына жол бермеуіміз керек.. Адамдар 

бір-бірімен дос, бауырлас, сыйлас, рақымды, мейірімді болса, нұр үстіне нұр жауады. Әрқашан жаман ойдан 

аулақ болып. Адам өзін өзгеден кем сезінуі, денсаулығының нашар екендігін ойлап қамығуы, көз алдына өлім 

қорқынышын елестетуі ойды бұзады. 

Сөз соңынд айтарым, халық денсаулығы тек медицина қызметкерлерінің кәсіби тірлігі ғана емес, бүкіл 

қоғамның тұтас денсаулық сақтауға және нығайтуға арналған үйлескен іс-қимыл әрекеттерінің жемісі екенін 

баршамыз да ұғынуға тиіспіз. Сонда ғана қоршаған ортаны сақтай отырып, таза су ішіп, дұрыс тамақтанып, 

иманды және салауатты өмір салттарын тұрақты қалыптастырсақ болашақтың жарқын кепілі болмақ. 

Салауатты өмір салтын насихаттау ісі басымдылықтар қатарынан көрінуі керек. Залалды дағдылардың алдын 

алу тақырыбына арналған әңгімелерде Салауатты өмір салтын қалыптастыруды бала кезден бастау қажеттігіне 

басты көңіл бөлінуі қажет. 
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ПОЛИЯЗЫЧИЕ КАК СОВРЕМЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ТРЕНД 

 

Batyr S., Gabitova Z., group 2020-GM, KSMU, Karaganda 

Research advisor: O.V. Kalinkina, Master of Pedagogy and Psychology 

 

MULTILINGUAL EDUCATION AS A REQUIREMENT OF TIME: IMPLEMENTATION OF 

MULTILINGUAL EDUCATION IN KARAGANDA STATE MEDICAL UNIVERSITY 

 

The people will be wise in the upbringing of offspring, 

Taking care of his health,  

education and worldview... 

They will speak equally good 

Kazakh, Russian and English... 

they'll be a patriot 

their country is known and respected throughout the world. 

N.A. Nazarbayev[1] 

The world is rapidly changing under the impact of the global challenges of the XXI century; makes expand the 

scope of activities, develop new initiatives. 

Today, in the age of technologisation and globalization, there is activation of search process for effective 

conditions, mechanisms of educating the youth what is able to dialogue with other cultures. The history of the society 

shows that prosperity of society depends not only on economy and technology, and not even from the General culture 

and from a culture of words. Indeed, the training of a versatile specialist with a high level of culture (including the 

culture of speech) – the main problem of education today. 

In the Republic of Kazakhstan cross-cultural education policy seeks to maintain a positive and clear ethnic 

identity among the peoples inhabiting the country. According to the President N. Nazarbayev: "Kazakhstan is unique 

and strong in its multinationality. A unique multicultural space formed on his land... T he Multiculturalism of 

Kazakhstan is a progressive factor in the development of society. Eurasian roots of the peoples of Kazakhstan allow to 

connect Eastern, Asian, Western, European flows and create unique Kazakhstan variant of the development of 

multiculturalism" [2]. 

Multilingualism is one of a strategic objective of education in the State program of education development for 

2011-2020. By 2020, 100% of the population of Kazakhstan must speak the Kazakh language, and 95% Russian, 25% 

English [3]. 

Language goals of the modern education system imply the multilinguism and polyculture; understanding and 

harmony between different linguistic and cultural groups; mastery of foreign language, competitive recovery of 

graduates at the international level. It is important to develop human abilities, which are always and in any situation 

help to solve life's problems, because multicultural education helps to adapt to life in a multicultural society. 

Kazakh language as the state language of the Republic of Kazakhstan performs the most important functions in 

state and public life. Russian language remains the language of interethnic communication of peoples of our Republic; 

English is the language mediator in the scientific communication of a globalizing world. 

The English language is becoming the norm for scientific and technical intelligence of the most developed 

countries.  

Nowadays English language plays an extremely important role in such spheres of human activity as science, 

technology, economy, trade, sports and tourism. When Swedish, German or even Japanese scientists want to tell their 

foreign colleagues about their discoveries or to share interesting results they publish scientific articles in magazines in 

English. This language became the international language in aviation and shipping. English serves as the working 

language on the international scientific, technical, political and international professional conferences, symposia and 

seminars.  

English as a means of international communication has a leading position in the world. This is primarily due to 

the rapid development of high technology (space, information laser technology, biotechnology and nanotechnology), 

the economy. Second language skills are important for the economy and for the development of the regions, and, of 

course, for the citizens themselves. Anyone who wants to get a better chance of successful employment and career, 

should have an adequate knowledge of at least one foreign language. 

The President has set high goals for the national education. It should be competitive, such that high school 

graduates could easily be trained in domestic universities, and overseas. Recall that the Head of state, speaking at the 

XXII session of the Assembly of people of Kazakhstan, instructed MES to develop a "Road map for the development of 

trilingualism". "Our state needs one General model. According to this model history of Kazakhstan  and Kazakh 

literature will be taught in Kazakh, the subjects of natural Sciences - in English. Modern world history and Russian 

literature should be taught in Russian. The preservation and development of national culture and language should not 

prevent us from obtaining information in the world[4]. 

The experience of trilingual education at Nazarbayev intellectual schools will be the basis of the methodology of 

teaching in schools of Kazakhstan. The basic goal of education in Nazarbayev intellectual schools is the formation of 

the polylingual personality of a graduate who speaks three languages, knows the subject area in those languages, is able 

to successfully lead a dialogue on its various areas of activity, appreciate the culture of his people and understands and 
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respects other cultures. Great attention will be paid to training and professional development of teachers and educators 

[5]. 

It is important for us to evaluate this unprecedented in our history, the scale of the changes of the national 

legislation. Moreover, they pave the way for Kazakhstan to achieve our dream of becoming one of the thirty Nations – 

leaders of the XXI century. 

Polylingual training is a purposeful process of initiation to the world culture by means of several languages when 

studied languages act as a means of understanding the scope of specialized knowledge, assimilation of cultural, 

historical and social experience of various countries and peoples. It is not easy to introduce multilingual education into 

the existing system of education. 

Karaganda state medical University supports the policy of the country. The head of Karaganda state medical 

University, MD, professor R. S. Dosmagambetova says that it is necessary to solve three problems: 

• Provide students with necessary educational materials, development of special training programs; 

• Selection of teachers to write the textbooks; 

• Improving teacher training to build skills to teach in polylingual environment. 

Various technologies which contribute to develop polylingual training have been introduced at certain stages of 

development of KGMU. For example, several groups were formed in which the training is held in English; Chairs days 

were held in the state language; meetings of multilingual club and the club of the English language are held every 

month; some classes are held in three languages (Kazakh, Russian and English).  

Meetings of multilingual club are held every month. The meetings are held on different topics such as 

"Multicultural education through students 'eyes", "The Use of national games in the upbringing of children", "World 

without borders" and others, where they share valuable information about the benefits of multicultural education and the 

challenges it faces. The goals of multilingual club are to disseminate policy of multilingual education, improve the level 

of knowledge of the Kazakh, Russian and English languages, upbringing of patriotism among students. 

Students of KSMU have the opportunity to study abroad. And in turn students from other countries are studying 

here, for example, students from India and Pakistan. 

Multilingual education is gradually being introduced in Karaganda State Medical University. Since 2013 

students of specialty "General Medicine" took part in this experiment. They are volunteers who wish to study 

biomedical disciplines in the Kazakh, Russian and English languages. 

The main objective of this group is the development of a multicultural personality, capable of social and 

professional self-determination, who knows the history and traditions of their people speaking several languages, able to 

carry out communicative and active surgery in three languages in all situations, striving for self-development and self-

improvement, not to mention a great learning, knowledge in the field of medicine. 

Students of polylingual groups have chosen subjects which they will study in English, Kazakh and Russian 

languages. As a result, subjects such as biology and medical Biophysics are taught in Russian, and the chemistry and 

the basics of life safety are taught in English. 

Studying chemistry in English, students are faced with such problems as lack of proficiency in English 

terminology. In addition to the existing literature on chemistry the teaching staff of the Chair of chemistry created 

educational-methodical textbook "Medical terminology dictionary on chemistry". This dictionary contributed to 

mastering the most common terminology in Kazakh and English languages. 

Dictionary includes the most common vocabulary used in chemical and biomedical scientific literature. There 

are terminology on the four main sections of chemistry; analytical, organic, physical and colloid, general chemistry. 

Glossary of terms is illustrated with colorful patterns, chemical formulas and tables. The dictionary includes only the 

actual terminology of medicinal chemistry, connected with the modern medical reagents, with the development of 

science and technological progress.  

Kazakh-Russian-English terminological dictionary of chemistry can be designed for professionals, biochemists, 

pharmacists, teachers, students, undergraduates and doctoral students. 

The students’ opinion about multilingual education is also interesting for us. And we conducted a survey among 

the students of the 1st and 2nd years on the theme "The ways of implementation of multilingual education." Students 

were asked to evaluate the importance of multilingual education in the modern world on the 5-point scale, to offer their 

ideas for the implementation of multilingual education, and to express a desire or reluctance to study in multilingual 

groups. 

We have interviewed 100 students, 60 of whom are trained in the first year and 40 in second one. 

All the interviewees appreciated the importance of multilingual education in the modern world at 5 points; 

following ideas was proposed for the implementation of multilingual education: 

- More teachers should take part in academic mobility and teach their subject in English in the universities of 

Kazakhstan and abroad (20%) 

- Students should use specialized literature in a foreign language by writing essays, reports (15%) 

- Students should take part in Republican and international Conferences, it helps them to  overcome the language 

barrier (15%) 

- Academic mobility in foreign universities (15%) 

- Students recommend organizing language courses (English, Kazakh, Russian) to improve students’ language 

proficiency.  (30%) 

- 5% of the total number of respondents was not able to offer anything. 
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90% from all respondents want to get multilingual education. Only 10 % from all respondents want to get 

education in their native language. Because they lack a knowledge of English or Kazakh. 

So the results of the survey show that multilingual education is very important for us as the representatives of the 

youth of Kazakhstan.  

 The knowledge of foreign languages opens up students and young researchers new horizons. 

All conditions for balanced growth of students have been created in Karaganda State Medical University. They 

are participation in international conferences abroad, and training in multilingual and English groups, and the 

opportunity to study in other countries for academic mobility program, which has been successfully implemented for 

many years in our school. Such motivation actively encourages us to learn foreign languages! 

In conclusion I would like to cite the words of our President: "We should work to breakthrough in learning a 

foreign language. The development of multilingual education Kazakhstan is a progressive factor in the development of 

our society. Knowledge of foreign languages opens to every citizen of our country new opportunities in life." [6] 
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MULTILINGUAL EDUCATION – AN IMPORTANT DEVELOPMENT STRATEGY OF FORMATION 

MODERN SOCIETY 

 

The terms "Multilinguism", "multilingualism", "globalization" has become the most frequently encountered in 

the approach to the study of a foreign language. In European Union exists polylingual principle. Europeans stick to this 

rule: "Each of us speaks in his native language, but we understand each other." 

Languages expands the professional competence of a specialist, gives access to the resources of global 

importance. 

Multilingual education program, implemented in Kazakhstan, is unique and involves, unlike their Western 

analogues, parallel training in three languages. 

Multilinguism contributes to the consolidation of society, helps keep endangered languages and cultures, C. 

Aitmatov wrote of "multilingualism": "The immortality of people - in his language. Each language is great for its 

people. Modern human society is constantly increased contacting each other. In these circumstances, it is necessary for 

every person to master several languages. " 

Language training related to knowledge of the cultural, historical, social values of each language. And it has to 

be a means of mutual understanding between nations. Formation of linguistic competence is valuable in enriching their 

own culture as a whole. 

But not everyone knows that knowing several languages is really important for our health. And for children`s 

health especially. And that is why we think that including multilingualism in educational system is really important. 

Until the 1960s it was thought that learning a second language from an early age hinders the development of 

speech abilities. Studies that era showed that bilingual children develop speech-enabled with a certain delay compared 

to children who speak only one language, and their vocabulary is less. Unfortunately, this position echoes still own the 

minds of people who are not related by the nature of its activities with modern linguistics and psychology. These early 

studies did not take into account such important socio-cultural factors such as social background or their parents to 

attend school. Modern research confirms that two-and monolingual children have similar cognitive and language 

abilities. Moreover, they clearly indicate that bilingual children have more advantages in comparison with the children, 

hearing from the earliest days of only one language. 

Our brain is constantly processing a huge amount of signals coming from the world around us. These signals 

may be different noises, signs, smells, visual images, etc. plus our unconscious sensations obtainable, for example, by 

muscle receptors. To successfully do anything in this strike us huge amount of information, the brain is necessary to 

postpone the processing of 99% of incoming signals and make a decision based only on the 1% that it is able to process. 

People who speak several languages, each time faced with a more challenging choice. A man who knows only 

one language, hearing a certain set of sounds, compares it with the means at his memory and identifies the word, based 

on only one available to it the vocabulary "storage". A man who knows several languages, we have to use to recognize 

words several different "storage". For example, a person who speaks Spanish and Italian, he heard the sound phoneme 
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"burro", interpreting it as meaning "donkey", if the conversation is in Spanish, and, respectively, as "oil" when used 

Italian. If a man speaks several languages, he constantly trains its "select function" using a variety of data stored in its 

"database" of memory. 

Because it is difficult or impossible to master many of the high-level semantic aspects of a language (including 

but not limited to its idioms and eponyms) without first understanding the culture and history of the region in which that 

language evolved, as a practical matter an in-depth familiarity with multiple cultures is a prerequisite for high-level 

multilingualism. This knowledge of cultures individually and comparatively, or indeed the mere fact of one's having 

that knowledge, often forms an important part of both what one considers one's own personal identity to be and what 

others consider that identity to be. Some studies have found that groups of multilingual individuals get higher average 

scores on tests for certain personality traits such as cultural empathy, open-mindedness and social initiative. The idea of 

linguistic relativity, which claims that the language people speak influences the way they see the world, can be 

interpreted to mean that individuals who speak multiple languages have a broader, more diverse view of the world, even 

when speaking only one language at a time. Some bilinguals feel that their personality changes depending on which 

language they are speaking; thus multilingualism is said to create multiple personalities. Xiao-lei Wang states in her 

book Growing up with Three Languages: Birth to Eleven: "Languages used by speakers with one or more than one 

language are used not just to represent a unitary self, but to enact different kinds of selves, and different linguistic 

contexts create different kinds of self-expression and experiences for the same person." However, there has been little 

rigorous research done on this topic and it is difficult to define “personality” in this context. Francois Grosjean wrote: 

"What is seen as a change in personality is most probably simply a shift in attitudes and behaviors that correspond to a 

shift in situation or context, independent of language." However, the Sapir-Whorf hypothesis, which states that a 

language shapes our vision of the world, may suggest that a language learned by a grown-up may have much less 

emotional connotations and therefore allow a more serene discussion that a language learned by a child and to that 

respect more or less bound to a child's perception of the world. 

Bilinguals might have important labor market advantages over monolingual individuals as bilingual people are 

able to carry out duties that monolinguals cannot, such as interacting with customers who only speak a minority 

language. A study in Switzerland has found that multilingualism is positively correlated with an individual's salary, the 

productivity of firms, and the gross domestic production (GDP); the authors state that Switzerland’s GDP is augmented 

by 10% by multilingualism. A study in the United States by Agirdag found that bilingualism has substantial economic 

benefits as bilingual persons were found to have around $3,000 per year more salary than monolinguals. 

A multilingual person is someone who can communicate in more than one language, either actively (through 

speaking, writing, or signing) or passively (through listening, reading, or perceiving). More specifically, the terms 

bilingual and trilingual are used to describe comparable situations in which two or three languages are involved. A 

multilingual person is generally referred to as a polyglot. Multilingual speakers have acquired and maintained at least 

one language during childhood, the so-called first language (L1). The first language (sometimes also referred to as the 

mother tongue) is acquired without formal education, by mechanisms heavily disputed. Children acquiring two 

languages in this way are called simultaneous bilinguals. Even in the case of simultaneous bilinguals, one language 

usually dominates over the other. In linguistics, first language acquisition is closely related to the concept of a "native 

speaker". According to a view widely held by linguists, a native speaker of a given language has in some respects a 

level of skill which a second (or subsequent) language learner cannot easily accomplish. Consequently, descriptive 

empirical studies of languages are usually carried out using only native speakers. This view is, however, slightly 

problematic, particularly as many non-native speakers demonstrably not only successfully engage with and in their non-

native language societies, but in fact may become culturally and even linguistically important contributors (as, for 

example, writers, politicians, media personalities and performing artists) in their non-native language. In recent years, 

linguistic research has focused attention on the use of widely known world languages, such as English, as a lingua 

franca or a shared common language of professional and commercial communities. In lingua franca situations, most 

speakers of the common language are functionally multilingual. 

When we are learning new language we should not be in a hurry to be fluent (we will frustrate ourselves). We 

should just enjoy the process. It’s slow and not always easy, but it can be enjoyable if we take the pressure off 

ourselves. 

Polyglots have a really good memory, but many people mix up why it is like that and because of what: just 

learning languages develops memory, rather than the unique inner abilities make it possible to learn the language. 

And that is why we think that implementation of multilingualism is a really good idea not only in global 

perspective but also for every person in particular. 
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THE APPLICATION OF TRINITY OF LANGUAGES IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 

 

From year to year the question about application of trinity of languages in the Republic of Kazakhstan becomes 

more and more actual. It can be explained that in Kazakhstan live more than 100 different nationalities. According E.M. 

Zhutova, "Kazakhstan, remaining a multi-ethnic and multi-confessional state, goes through a complex and controversial 

period of their cultural and language development. We can observe it in the linguistic situation in the country, according 

to the Concept of the language policy of the Republic of Kazakhstan. The core idea is to master several languages" [1]. 

Also, the important aspects of application of this program are globalization in international relations and geopolitical 

localization of the Republic of Kazakhstan. President N. Nazarbayev said that "... Kazakhstan is unique, and 

multinationality is its strong point. A unique multicultural space is formed on its ground. Multiculturalism in 

Kazakhstan is a progressive factor in the development of our society. Eurasian roots of the peoples of Kazakhstan allow 

for connecting the Eastern, Asian, Western, European flows and creating a unique version of the Kazakh 

multiculturalism" [2]. 

The application of trinity of languages is very difficult process and it is the object of discussion during long 

years. In this article we reveal the main idea of the application of this program based on researches and personal 

conclusions. 

The program of multilingual learning provides the creation of the new model of education that promotes the 

formation of a competitive generation in the context of globalization, which owns the language culture. Knowledge of 

Kazakh, Russian and English languages will give to young people the key to world markets, science and new 

technologies, will create the conditions for the formation of ideological setting for constructive cooperation on the basis 

of initiation to ethnic, Kazakhstan and world cultures. 

Most clearly this problem in relation to the language situation of modern Kazakhstan is reflected in the Message 

of President of the Republic of Kazakhstan Nursultan Nazarbayev, where in order to ensure the competitiveness of the 

country and its citizens was offered a phased implementation of the cultural project “Trinity of languages”, according to 

which we need to develop three languages: Kazakh as the state language, Russian as a language of international 

communication and English as the language of successful integration into the global economy. Under these conditions, 

the problem of formation and development of multilingual education is updated, including issues of development of its 

theoretical and methodological grounds. Answers to questions related to the problem of multilingual education due to 

its versatility and diversity, can be found only on the condition of the study, systematic and comprehensive analysis of 

the theoretical concepts of various scientific schools. Therefore, for our study works of scientists in the field of 

philosophy, ethnology, pedagogy and ethnopedagogy, sociology and ethnosociology, psychology and ethnopsychology, 

linguistics and ethnolinguistics serve as a methodological reference. Thus, the ideological positions of our study are 

defined by philosophical teachings of A. Kunanbaev, which has directly relevant to the issue of identity and its 

formation by the essence of the sociological concept of Sh. Valikhanov and by the ideas of Kazakh educators and 

teachers Altynsarin I., Aimauytov J., Baitursynov A., Zhumabaev M. And etc., that allow to realize the importance of 

the mother language in the development of personality. 

It is known that only the state can successfully develop and blend well with a number of leading countries in the 

world that will be able to create for its citizens decent working conditions for the acquisition of high-quality and modern 

education. Kazakhstan, remaining ethnic and confessional state, is experiencing today a complex and contradictory 

period of its cultural and linguistic development is demonstrated by the language situation, the characteristic of which is 

given in the Concept of the language policy of the Republic of Kazakhstan. It should be noted that virtually in all the 

documents in the language policy a core idea is the necessity of mastering several languages. 

Polylingualism – the way to the future. In modern world due to the processes of self-determination of nations, 

formation of multinational states, the active migration of population the legal solution of issues of language in society 

became very important task of the state. At first, problem concern the legislative enforcement of languages in the formal 

and informal communication, in language teaching in schools and universities, in the relations between nations. 

Currently, different countries have accumulated some experience of bilingual education. This occurs in regions 

with natural bilingual environment (Canada, Belgium, Switzerland, etc.), and in states where there is an influx of 

immigrants who are forced to get used to grow into a foreign culture ( the U.S., Germany and others). In these 

countries, there are various bilingual courses in which languages are studied not only as a means of communication, but 

as a way of acculturation in country of studied language, introduction with its history. There is an experience in creating 

of bilingual schools in several cities of the CIS, which is based on the idea of implementing the concept of continuous 

bilingual education, from kindergarten to higher education institution. 

The aim of education at the present stage are not just knowledge, but also the formation of core competencies 

that should equip young people for life in society. Five core competencies, required for any specialist today are 

identified by Council of Europe. Among them – the ability to communicate orally and in writing, that naturally implies 

the mastering several languages. The main aim in teaching foreign languages to the citizens of European Council is 

multilingualism: possession of every person in Europe at least two foreign languages, one of them – actively. We can 

designate the hierarchy of the most studied foreign languages in the Old World, which determine the language policy 

for the new millennium: the French – Russian – Spanish (Italian – Portuguese). A study, conducted in Germany, 
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showed that for 80 percent of European countries requires knowledge of at least two foreign languages, especially 

English and French (in conjunction 25:1), and 45 percent – at least three languages (Spanish, Italian, Russian) [3]. Not 

only the exporting firms need knowledge of language, but also importing firms need. In determining the language 

policy, all three hypostasis are taken into account: the history, present and future. Isolation of only one of them, 

according to experts, violates the essence of language, preserving a history that enables to live in the present and 

opening the way to the future. Therefore, literature and culture of the country of the studied language are integral parts 

of the content of teaching foreign languages. The European Union is one of the compelling examples of aspirations of 

the modern world to keep polylingualism. Achieving this goal is conceived on the basis of the preservation and support 

of all the languages of national minorities in Europe. 

The concept of the language policy of the Republic of Kazakhstan defines Russian as the main source of 

information in different areas of science and technology as a means of communication inside and outside the country. 

The implementation of a multilingual education policy is a very important and difficult problem. It is possible to solve 

this problem but only together with the participation of all members of our society. 

Knowing Kazakh, Russian and foreign languages is becoming an integral component of personal and 

professional activities of mankind. It leads to a need for a large number of practically and professionally multi-lingual 

people, who can take a more prestigious, both socially and professionally, position in society. 

Years of development of independent Kazakhstan show that bilingualism and multilinguism in society create all 

the necessary conditions for its development and progress. But it depends on a well thought-out language policy of 

President Nazarbayev and the government. The national intelligence should be able to maintain and develop the culture, 

history and language of the Kazakh people. 

One of the objectives of familiarizing the younger generation to the universal, global values is the formation of 

abilities to communicate and interact with the neighboring cultures in the world space. Thus, in order to prepare 

professionals to meet these requirements, great attention is paid to multilingual education, which is regarded as an 

effective tool for the preparation of the young generation in an interconnected and interdependent world. But what 

officials of educational sphere think about this reformation? 

Carrying out the poll we asked following questions: 

1. How do you relate to the application of the trinity of languages? 

2. Is the Republic of Kazakhstan ready for application of this program? 

3. How much time we need for realization of this program? 

According to our researches we can make following conclusions: 

70% of people relate to the application positively, 10% relates neutrally and 20% relates critically. All of the 

polled are confident that Kazakhstan is not ready for application of this program. But 10% maintains that we should 

realize it step by step. Only in case of this couch we could be ready for this reformation. As to the third question 85% of 

polled think that we need more than 10 years for realization of this program, 10% think that more than 5 years and 5% 

maintains that Kazakhstan need more than 25 years. 

So, we have a lot of difficulties, but on the basis of experience of European states we can fulfill the program 

gradually paying attention to the features of the mentality of our country. 
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ROLE OF POLYLINGUISM IN THE EDUCATIONAL SYSTEM OF KAZAKHSTAN 

 

Kazakhstan is a prospering country, tends to occupy a certain place in the world. The development of the country 

depends on the education level of the population. Our country is multiethnic, so the task of the State was the decision of 

questions of language in society. In our country we implemented a unique project, initiated by the head of State - the 

trinity of languages. The purpose of the project is to competently master three languages: Kazakh as the State language; 

Russian as a language of interethnic communication, and English which is an international language. 

The most important strategic objective is the formation of Kazakhstan, on the one hand, preserving the best 

traditions of Kazakh education, on the other hand, procuring graduates with international qualifications of the 

development of their linguistic consciousness, based on the mastery of the state, native and foreign languages. 

At the present time the state language is expanded, as a native language of the Kazakh people, its history and 

culture. Russian language also plays important role for the citizens of our country. 
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According to President Nazarbayev, "Kazakhstan ... unique and strong in its multinationality a unique 

multicultural space was formed on its land... Multiculturalism of Kazakhstan is a progressive factor in the development 

of society. [1] 

Multilinguism is the basis of the formation of a multicultural identity. The aim of multicultural and multilingual 

education may consist in the formation of man, capable to active life in a multiethnic multicultural environment, having 

a strong sense of understanding and respect of other cultures, the ability to live in peace and harmony with people of 

different nationalities, races and religions. 

To solve the problem of the President of effective implementation of polylinguism in the education, tested 

practice of multilingual education in certain universities and schools of Kazakhstan Republic must be brought into a 

single system, and ensure the continuity of educational programs.  It requires the development of a complex of scientific 

guidelines for the implementation of the principle of continuity of multilingual education in "school - university" 

system, socio-economic effect of which is determined by the creation of  the necessary prerequisites for the solving the 

tasks, assigned in the State Program of Education Development for 2011-2020: 

- «"... training of teaching staff with multilingual education in the universities of the country "; 
- «increasing the demand of the State language"; 
- «increasing the prestige of the State language"; 

- «preservation of linguistic diversity in Kazakhstan"; 
- «preserving the functioning of the Russian language in communicative language space" 

- «studying of English and other foreign languages" due to  the system of scientific and methodological support 

of stakeholders constant multilingual education; 

- formation of multilingual educational environment; expansion of infrastructure of multilingual education; 

- development of intercultural communicative paradigm of modern lingual education; 

- development of the country's intellectual potential on the basis of initiation of its citizens to the values of the 

language and culture.  

Ministry of Education and Science took concrete steps for the implementation of multilingual education in the 

universities of the country, in particular, expanded the volume of loans for learning of the language in the State 

standards in the direction of "Education", which would allow students of the third year of training in the amount of 2-

credits to study discipline "Professional Kazakh / Russian "and Professionally-oriented foreign language." [2] 

To achieve a high level of English proficiency students use in the classroom are various methods of language 

learning: listening, perception and interpretation of the text, spoken English, written English, grammar, phonetics and 

pronunciation, the introduction of a professional English skills in English with presentation, professional 

correspondence, and the foundations of the theory of communication. These students learn more deeply in such 

occupations as professionally-oriented foreign language in the disciplines: "Finance", "Tourism", "Economics", and 

others. 

For efficiency of communicative education of students of economic University, students studying in the State 

and Russian languages, should be taught with foreign languages in unity with the native language, at the same time 

should be taught deep and thorough study of the history, national character, mentality, because the picture of the world 

that surrounds the speakers, is not simply reflected in the language, and it forms a language and its native speaker but 

determines the features of speech. The study of Russian and Kazakh languages in cooperation with a native language, 

history will enable to improve the work on the study of languages, enlargement of vocabulary, will help to realize the 

actual problem of multilingual education. 

For the formation of productive polylinguism among students teacher needs to create a language environment, 

and also to use modern textbooks leveled domestic and foreign publishing houses, multilingual professionally-oriented 

technical dictionaries, manuals for self-studding work. 

It was done a quiz among the students of our University. There were next questions: 

1. Do you know what polylinguism is? 

yes – 86%, no – 14%  

 

 
 

2. Is the program “trinity of languages” used in Karaganda Economic University of Kazpotrebsoyuz? 

yes – 57%, no – 43% 
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3. Are there any advantages of this program? 

yes -  68%, no – 32% 

 

 
 

This quiz shows us that the results are not so bad. Most people know what polylinguism is, they try to use it and 

they find more advantages than disadvantages of the program “trinity of languages”. 

State program of development and functioning of languages in Kazakhstan Republic for 2011-2020 provides the 

maintenance of harmonious language policy that ensures the full functioning of the State language as the most 

important factor in strengthening of national unity with preserving the languages of all ethnic groups living in 

Kazakhstan. 

Thus, studying experience of foreign language education in the universities of Kazakhstan will allow in the 

future using only certain aspects, as questions on the development of polylinguism apply to humanitarian universities. 

[3] 

The cultural project "Trinity of languages", proposed by the President of Kazakhstan Republic Nursultan 

Nazarbayev, fully can be considered like one of the long-term strategies of Kazakhstan development. Implementation of 

this project in many ways will determine the formation of a new generation of Kazakh people knowing several 

languages, with opportunities of positive growth its forces and formation of competitiveness as in the professional field 

as in personal self-realization. 

Years of development of independent Kazakhstan show that bilingualism and polylinguism society creates all 

the necessary conditions for progress and development. But it depends on well thought-out language policy of President 

Nazarbayev and the government of national intelligence and ability to develop the culture and preserve the history and 

language of the Kazakh people. 

It is known that only the state can be successfully developed and is been harmonically in a number of leading 

countries of the world that is able to create for its citizens decent working conditions for the acquisition of high-quality 

and modern education. 
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MULTILINGUAL EDUCATION IN KAZAKHSTAN 

 

Modern Kazakh society today is characterized by social modernization and striving for world integration 

processes where education takes the leading position in the modernization process. 

It is known that only the society which will be able to create all conditions for getting modern and qualitative 

education to their citizens can successfully develop and harmoniously fit into a number of leading countries of the 

world. 

The main reason of multicultural and multilingual education may lie in the human formation, capable for active 

life in a multiethnic and multicultural environment, have a sense of understanding and respect to other cultures, the 

ability to live in peace and harmony with people of different nationalities, races and beliefs. Multilinguism in the 

relevant principles of humanism may stimulate humanization in the national education system. Rationale for the priority 

of the native language of culture in general, which is actively adapting the languages of other peoples is strengthened by 

its richness and uniqueness - this is the methodological principle, which extends as a conceptual solution of social and 

philosophical issues of humanization of multilingual educational environment of the modern world. 

Introduction of trilingual education in the educational process of comprehensive schools is the significant step 

forward to realization of the Concept of Education Development in the Republic of Kazakhstan up to 2015 where the 

one of the main competencies is trilingualism. The Concept states that modern school graduate’s foreign language 

knowledge is a vital necessity since the intense pace of development of science and technology in the world requires 

fluency knowledge of foreign language for obtaining more qualified and proper theoretical and practical knowledge and 

skills. This concept has been successfully implemented in schools where education is conducted in the Kazakh, Russian 

and English languages. It contributes to the development of communication skills of pupils. In addition, trilingual 

education and as a result almost perfect knowledge of these languages will help the students to learn about the cultures 

and traditions of different peoples. And this is the formation of multilingual personality. In turn, multilingual education 

is a focused, organized, normalized triune training process of individual as a multilingual personality based on the 

simultaneous acquisition of several languages as a “fragment” of a socially significant experience of mankind embodied 

in language knowledge and skills, language and speech activity, as well as in the emotional - evaluative attitude towards 

languages and cultures. 

According to V. von Humboldt a language is the face of people and captured and stored picture of the world of 

any cultural community. In the presence of common components “conceptual fields of truth” in the different languages 

and cultures have different shape, reflecting different sides and aspects of an infinitely diverse and the objective world. 

Therefore, through the knowledge of the people, especially foreign languages  people can immediately feel that they 

belong to the history of the world and at the same time a deeper understanding of their national cultural and historical 

uniqueness. Language according to D.Likhachev acts as a concentrate of a culture of nation, embodied in different 

groups of cultural language community. It plays an important role in the internationalization of cultures, globalization 

of intercultural communication, dialogue of cultures based on lexical-semantic mutually translation. Contact of different 

cultures is reflected in the language in the form of loan words.  

A multilingual person is an active several languages speaker, who is: a person having speech habits – a complex 

of psycho-physiological properties which allow the individual to speak several languages; a person having 

communication habits – a set of verbal behavior and the use of multiple languages as a means of communication with 

representatives of different lingual societies; a dictionary or ethno semantic person – symbiosis of worldviews, values 

orientation, behavioral experiments, integrated reflected in the lexical system of several languages. 

Multilingual development of personal consciousness: - Algorithm of speech development; mental, oral - written; 

communication. The development of speech is the development of thought. It is impossible without thinking, without 

advancing the internal process. Knowing Kazakh, Russian and foreign languages in a modern society is becoming an 

integral component of personal and professional activities of mankind. All of this together is the need for a large 

number of people who are practically and professionally multi-lingual and have a real chance to take a more prestigious 

position in society. 

In connection with the renewal of educational content a special attention is paid to the creation of conditions for 

the development of the creative potential of the student and personal empowerment in-depth education, including 

languages. One of the important tasks of any educational institution is familiarizing the younger generation to the 

universal, global values, the formation of children and youth the ability to communicate and interact with 

representatives of neighboring cultures and in the world. Along with the Kazakh language as the state language and 

Russian as the language of international communication, an important tool in this case, of course, is a foreign language. 

It is necessary to consider the role of foreign language in language education of students. It should not be 

considered to be completed if students did not learn at least one foreign language and did it with a break and bad. We 

can say quite definitely that the students who do not have such right will have not only educational, but also 

psychological damage. Such school graduates will have a kind of “complex of humanitarian and linguistic inferiority”. 

In a multicultural ethno geographical society a substantial part of the population is bilingual. Introducing the 

student with heritage of two cultures, bilingualism puts it in more favorable conditions compared to the conditions in 

which the student is, who begin to learn a foreign language with the knowledge of his native tongue. As it is well 
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known, thanks to the phenomenon of movement, a foreign language, native language and Russian enter into the 

complex interaction which stimulates, or, conversely, inhibits the process of mastering a new language. Comparing the 

three languages, it is possible to identify in advance the difficulties, to provide for and take into account the typical 

mistakes, understand the nature and cause of the error, set the order of the serial study of language material. At the same 

time, practice shows that, for example, in rural schools where the social burden usually falls on the mother tongue, 

conscious mastery of the material in a foreign language can be successfully implemented on condition that the teaching 

is carried out with the support in their native language. 

Teaching the state language, Russian as the language of international communication and one foreign language, 

as one of the strategic objectives defined by the Concept of Development of Education until 2015, guarantees the 

achievement of educational goals by introducing a different culture, history, geography, literature, art, science. This is 

done to deepen knowledge of their native culture as part of a single world culture, and more conscious and deep mastery 

of the native language. 

Research and practice of the interconnected teaching native and foreign languages indicate mutual enrichment 

and the positive impact of languages on the full development of the individual. In this context learning a foreign 

language from the 2nd form is scientifically proved and rightful. 

Formation of ability to study is a complete assimilation of the students of all the components of educational 

activity: 

1. motivation (gaming, educational and training); 

2. training goal; 

3. training task; 

4. training actions and operations (orientation, the transformation of the material, monitoring and evaluation). 

Thus, the formation of universal educational actions related to the formation of the main components of educational 

activity of younger pupils at mastering a foreign language speech activity. 

There are four blocks in accordance with the concept of universal educational actions: 

1. the personal 

2. regulatory 

3. cognitive 

4. communicative. 

Personal actions are leading, because they provide evaluative and notional, moral and social orientation of the 

younger students. Personal self-determination, the effect of meaning, action moral and ethical orientation can be 

distinguished in education activity during learning a foreign language speech. 

Regulatory actions provide students with the organization of their educational activities. Actions of goal setting - 

setting educational (communicative, cognitive, gaming) task based on the correlation of what the student already knows 

and what is still not known and should master. Such actions are formed by performing tasks such as: 

- Look at the job and pictures and guess the lesson that you learn to do today. 

- Look at the job to home exercises and tell me what you will learn at home and human trafficking 

Action plan formed by performing tasks on preparation of various kinds plan when working on the text of 

listening or reading, while preparing an oral monologue and dialogue expressions. 

Actions prediction generated through the implementation of tasks: 

- Look At the headline of the story and tell me what will be discussed. 

- Read the last paragraph of history and guess what happened to the protagonist. 

- Listen and think of the end of the story. 

Actions predict the level of their skills of listening, speaking, reading and writing are generated using innovative 

technologies “European Language Portfolio”. Cognitive universal actions are reduced to the following actions: 

- Actions on self isolation and formulation of cognitive tasks. “What kind of signals used British, to show where 

one piece, and where a lot?” 

- Action to search for and allocation of the necessary information. 

- Actions related to the construction of self-conscious and oral n writing utterance. 

- Actions at the choice of language means. 

- Actions related to reflection. 

Communicative action provides social interaction, including accounting point of view of the position of the 

partners in dialogue, or activities; ability to listen and engage in dialogue; participate in collective discussion of 

problems; integrate the peers in a group and cooperate with adults. 

Formation of universal educational activity of schoolchildren is one of the most effective ways to develop the 

student as the subject of learning activities. 

One of the objectives of introducing the younger generation to the universal, global values is the formation of 

teenager’s communication abilities and interaction with the neighboring cultures in the world. 

In order to create compliant professionals more attention is paid to multilingual education, which is considered 

as an effective tool of the training of young generation in interconnected and interdependent world. 

Therefore, understanding the role of languages in the modern world confronts us with the issue of language 

training and improving the level of trainings for students. Teachers of foreign languages understand multilingual 

education not only as a meeting with the culture of English-speaking countries, but also as an introduction to the 

peculiarities of life, spiritual heritage of Kazakhstan and its contribution to world culture. 



310 

 

References: 

1. The Law of RK “Law of education” from 07.06.1999 №389-Almaty: Lawyer 2007. 

2. State program of education development in Kazakhstan till 2010. From 11.10.2004. №1459-Almaty: 

Lawyer 2007. 

3. Comprehensive Program of training in educational organizations in the Republic of. Kazakhstan in 2006–

2011.-Almaty: Lawyer, 2007 

4. Bondarevskaya E.V. Valuable bases of personality-oriented education, Rostov-on-Don, 2000. 

5. Nikishina I.V. Innovative activity of the modern teacher. Volgograd; Teacher 2007 

6. Tuymebayev Z.K. Collegiate Dictionary. Astana, 2008 

 

 

Michshenko A., group UA-12 KEUK, Karaganda  

Scientific supervisor: Master of Philology, senior teacher Zhunussova A.K. 

 

MULTILINGUALISM IN KAZAKHSTAN 
 

We should make a breakthrough in learning English.  

Possession of these "lingua franca" of the modern world will open for every citizen of our country's new 

unlimited possibilities in life.  

"Kazakhstan-2050" Development Strategy 

Nowadays Kazakhstan is the most peaceful and multiethnic country. This large country includes about 150 

nationalities and language minorities.  While there are extremist groups and wars in other countries, our first President 

makes great steps to preserve the historical heritages of our land like political stability, tolerance to other nationalities 

and the most crucial to the languages.[1] 

The relevance of multilingual and multicultural education is determined by the general global trend towards 

integration in the economic, cultural and political spheres. Polylingual education we understand as a purposeful process 

of initiation to the world culture by means of several languages as a way of understanding the scope of specialized 

knowledge, assimilation of cultural, historical and social experience of various countries and peoples. 

Kazakhstan's integration into the world community today depends on the understanding and implementation of a 

simple truth: the world is open to anyone who can acquire new knowledge through the mastery of the dominant 

language. Thanks to the initiative of the President of our country the polylinguism concept in education began to 

implement exactly. Multilinguism will strengthen the competitiveness of Kazakhstan. 

Multilinguism is considered as an effective tool for training the younger generation in an interconnected and 

interdependent world. Understanding the role of languages in the world today confronts us with the question of 

language teaching and improving language training. 

In his speeches and appeals, the President Nursultan Nazarbayev always speaks about the importance and 

significance of polylinguism development for our multinational Kazakhstan society. The President of Kazakhstan first 

announced the idea of the trinity of languages in 2004. 

So, in October 2006 at the XII session of the Assembly of the People of Kazakhstan the Head of State reiterated 

that the knowledge of at least three languages is important for the future of our children. And already in 2007 in his 

Address to the people of Kazakhstan "New Kazakhstan in the new world," the Head of State proposed to begin a phased 

implementation of the cultural project "Trinity of languages". From that moment counting the new language policy of 

independent Kazakhstan begins, which today can serve as an example for other countries in the degree of popularity in 

society and the level of its effectiveness. 

The basis of the trinity of languages policy is the requirements for the citizens’ Kazakh language knowledge. In 

the language policy of Kazakhstan the particular importance is given to the Russian language, which is one of the 

world's languages, and is widespread in the modern world. The third element is the English language which has a 

dominant position in the modern world. English opens to Kazakhstan the window to the world, the window into 

globalization. Kazakhstan wider and more deeply involved in the international processes and contacts. Today in society 

everyone should understand that knowledge of English is an essential resource for professional human growth. 

At the XVII session  of the Assembly of the People of Kazakhstan the Head of the State noted that "we have set 

the goal of mastering the official language by 80% of the population in 2017, and by 2020 - at least 95%, by 2020 the 

share of the English speaking population should be at least 20%. We will also develop the Russian language, other 

languages of Kazakhstan's ethnic groups."[2] 

This idea was developed The President in his Address to the Nation, which has put forward a new political 

course of the state - Strategy "Kazakhstan-2050": "already in 2025 the Kazakh language will prevail in all spheres of 

life, will be the language of universal communication. Our sovereignty, our independence is finally acquire that holds of 

the nation cements,  it is the native language. This is the main jewel in the crown of sovereignty of our state. " The head 

of state suggested that a rational approach to the modernization of the Kazakh language, "make a modern language; 

preserving the traditions of language, to develop all its richness, its variety of lexical formations; seek consensus in 

matters of terminology. " 
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Now Kazakhstan is actively discussing one of the historically important issues - the transition of the Kazakh 

letters in the Latin alphabet. The Strategy-2050 of the President of the country convinced the necessity of this step, 

creating "conditions for integration into the world, better study of English and Internet language by our children, and the 

most important is to modernize the Kazakh language" designated time frame for completion of this work - 2025, 

although part of the public offering to speed up this process, and to solve it by the beginning of the international 

exhibition EXPO-2017 in Astana. 

According to media reports, the overwhelming majority of the public believes the President is handling an 

important decision, affecting all spheres of life of the state and society. The reform of Kazakh graphics is an internal 

affair of the people and the need for modernization and development of the Kazakh language. Linguists say that now 

operation on the basis of the Kazakh Cyrillic alphabet does not accurately conveys the phonetic system of the native 

language. Latin script can compensate for these shortcomings. 

Once the great Abai dreamed about the raising of the Kazakh culture and literature to the Russian and European 

level. The achievement of it has played a huge role in the development of the nation, helped broaden the scope of 

progress. But the leader of the nation, given the realities of the modern world, set new and more complicated task - 

trilingualism. The Russian language has a positive role and also the English language is added which helps broaden the 

scope of current knowledge, to successfully master the new technologies, to push the business boundaries. 

The main purpose of students for learning the English language is the development of a multicultural identity, 

capable of social and professional self-determination, knowing the history and traditions of his people, owning several 

languages, aspiring to self-development and self-improvement. 

English is ranked the 1
st
 place in the world among foreign languages taught in secondary and high schools as 

well as various courses for adult education system. State programs development and functioning of languages in the 

Republic of Kazakhstan for 2011-2020 has planned the mastery of the English language in 2014 - 10%, 2017 - 15%, 

2020 - 20% of the population. Proficiency in English is becoming the norm for the scientific and technical intelligentsia 

in most developed countries. It is the primary means of communication when dealing with foreign tourists attendants on 

all continents.[3] 

Nowadays, the English language plays a crucial role in the areas of human activity such as science, technology, 

economics, trade, sport, tourism. When Swedish, German or even Japanese scientists want to inform their foreign 

counterparts about their findings or share interesting results, they publish scientific articles in magazines in English. 

This language became the language of international aviation and shipping. English serves as a working language of the 

overwhelming majority of the international scientific, technical, political and professional international conferences, 

symposia and seminars. In summary, we can confidently assert that the English language performs the same important 

role in the world today as Latin played in Europe in the Middle Ages.  

Learning a foreign language is one of the basic elements of training professionals at all levels in the Republic of 

Kazakhstan, including in educational institutions of secondary and higher vocational education. Without knowledge of a 

foreign language in the world no person can do anything today. Foreign language is needed to be competitive in the 

labor market personality. 

Thus, for the formation of the competitive expert, outgoing positive personality, capable of active and effective 

life in the multiethnic and multicultural environment, which has developed a sense of understanding and respect for 

other cultures and the ability to live in peace and harmony must be multicultural and multilingual education.  

"Kazakhstan should be perceived worldwide as a highly educated country - has repeatedly stressed the President, 

- the population can use three languages. They are Kazakh language as the state language, Russian language as a 

language of international communication and English as the language of successful integration into the global economy 

"[4].  

The President Nursultan Nazarbayev has set the high aim before the domestic education. It must become a 

competitive, high-quality, so that graduates of Kazakh schools could easily continue their studies in foreign universities. 

The most important strategic objective is the formation of Kazakhstan, on the one hand, preserving the best 

traditions of Kazakh education, on the other hand, provision of school leavers international qualifications of the 

development of their linguistic consciousness, based on the mastery of the state, native and foreign languages. 

Responsible language policy is one of the main consolidating factors of the Kazakh nation. Currently, Kazakhstan is 

taking active measures to create conditions so that the younger generation together with the Kazakh will study Russian 

and English languages actively. And during an interactive lecture in the walls of Nazarbayev University, the nation's 

leader ordered the government to implement three languages: "The first , on the basis of international best practices to 

introduce modern methods of teaching in educational institutions, they should be innovative, with the formation of 

technology and creativity. Second, to develop a detailed system proposal for enrollment of children. The third, to ensure 

widespread introduction of trilingualism. So we can build a logical system of language acquisition. Children will study 

at the kindergarten level, school basic level, the university or college as a professional language on specialties."[4] 

Kazakhstan has developed a unique experience of interaction and mutual enrichment of national cultures. A 

unique institution of cultural and religious interaction - the Assembly of People of Kazakhstan, received, as you know, 

the opportunity to participate directly in the legislative activity of the Parliament of Kazakhstan. The Republic of 

Kazakhstan is always with great care and attention to the development of language treated the Wealth of Nations states, 

to understand its role in the development of modern society. 

The implementation of the language policy, experts believe, should be based on a sense of patriotism and in any 

case not on intolerance and negative emotions. For successful implementation of the ethno-linguistic policy objectives it 
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is necessary to have  very laborious, long-term work. So as part of the national cultural and educational project of the 

Assembly of the people of Kazakhstan, in 2015 more than 20 thousand people of different nationalities have mastered 

the national language. There is optimism and confidence that we will achieve the tasks of linguistic construction, and a 

time will come when the desire and ability to speak the Kazakh language will be natural for every citizen of 

Kazakhstan. 
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SCHLÜSSELQUALIFIKATIONEN DES MODERNEN ERFOLGREICHEN MITARBEITERS IM BERUF 

 

Heutzutage spricht man in der Berufswelt und auch bei der akademischen Ausbildung über die Kompetenzen der 

Mitarbeiter, die zu den wichtigsten Schlüsselqualifikationen gehören. Gerade davon versucht man bei der Bewerbung 

sowie auch im Vorstellungsgespräch den Arbeitgeber zu überzeugen. Und was wird von den Vorgesetzten, von den 

Kollegen, von den Kunden, von den Untergebenen bei einer Person heutzutage geschätzt? Und was garantieren 

bestimmte Schlüsselqualifikationen im Berufsleben? Das besprechen wir in diesem  Artikel. 

Was sind eigentlich Schlüsselqualifikationen? Das Konzept der Schlüsselqualifikationen ist keineswegs neu. 

Bereits 1974 wurde der Begriff „Schlüsselqualifikationen“ in der Literatur durch Dieter Mertens geprägt. Der gelernte 

Volkswirt und damalige Direktor des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung wies darauf hin, dass die 

mangelnde Vorhersagbarkeit zukünftiger Entwicklungen unspezifische, übergeordnete Qualifikationen erforderlich 

macht. Er zeigte die Wichtigkeit, flexibel und schnell auf neue Anforderungen des Arbeitsmarktes reagieren zu können 

und dadurch die schon erworbenen beruflichen Qualifikationen zu erhalten und nur den veränderten Anforderungen 

entsprechend einzusetzen. [1] Als Schlüsselqualifikationen bezeichnete er daher solche Kenntnisse und Fähigkeiten, die 

keinen direkten Bezug zur konkreten Berufspraxis besitzen, sondern in verschiedenen (auch unvorhersehbaren) 

Situationen flexibel eingesetzt werden können. Schlüsselqualifikationen sind sozusagen die „Schlüssel“, die es 

Personen ermöglichen, sich an die sich ständig verändernden beruflichen, wirtschaftlichen, technologischen und 

sozialen Anforderungen anpassen zu können. Als Stichpunkte können hier beispielsweise die Globalisierung der 

Wirtschaft, der vermehrte Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnologien, die zunehmende Komplexität 

von Arbeitsprozessen und die immer kürzer werdende Halbwertzeit des Wissens genannt werden. Gleichzeitig sollen 

Schlüsselqualifikationen Personen in die Lage versetzen, sich berufliches Wissen bei Bedarf schneller aneignen zu 

können. [2] 

Der Begriff der Schlüsselqualifikation gehört heute zum festen Vokabular der Bildungs- und 

Arbeitsmarktpolitiker. Fast jeder versteht etwas anderes unter Schlüsselqualifikationen, da sie häufig sehr allgemein und 

grundsätzlich diskutiert werden. 1974 bei Mertens reichten noch 12, 1986 waren es immerhin schon 46, 1988 bereits 78 

„Erfindungen“ und heute über 300. Eine durchgeführte Analyse von über 100 Veröffentlichungen zeigte, dass es mehr 

als 300 Umschreibungen gab zur Erklärung des Begriffs der Schlüsselqualifikationen. [1] 

Das Ziel von Schlüsselqualifikationen, die auch oft als „Schlüsselkompetenzen“ oder „Soft Skills“ bezeichnet 

werden, besteht darin, das Individuum zu befähigen, auch in schwierigen, unvorhergesehenen Problemsituationen sicher 

und kompetent handeln zu können. Das Vorhandensein von anwendungsbreiten Fähigkeiten und Fertigkeiten bildet 

dafür die Grundlage. [1] Durch vielseitig einsetzbare Fähigkeiten sollen Berufstätige nicht nur mehr Chancen auf dem 

Arbeitsmarkt haben, sondern auch unabhängiger vom Arbeitsmarkt werden. Ein breites Spektrum an 

berufsübergreifenden Qualifikationen ist deshalb notwendig, um persönliche Karriereziele zu erreichen und die eigenen 

Chancen auf dem Arbeitsmarkt trotz widriger Umstände (z. B. hohe Arbeitslosigkeit) und veränderter 

Arbeitsbedingungen zu wahren bzw. zu verbessern. Über je mehr Schlüsselqualifikationen ein Arbeitnehmer verfügt, 

umso größer ist sein „Marktwert“ für Unternehmen. [2] 

Für die Koordinierung der Bildungspolitik haben Europäischen Parlament und der Europäische Rat auf der 

Grundlage eines Vorschlages der Kommission am 18. Dezember 2006 eine Empfehlung beschlossen, die die 

"Schlüsselkompetenzen für lebensbegleitendes Lernen" als "europäischen Referenzrahmen" definieren. Es sind die 

Kompetenzen, "die in einer Wissensgesellschaft notwendig für den sozialen Zusammenhalt, die 

Beschäftigungsfähigkeit und die persönliche Entfaltung nötig sind". Damit verstehen Rat und Parlament darunter also 

etwas zum Teil anderes, als sonst in Deutschland: es sind eher "Kernkompetenzen", ohne die besondere Qualität, den 

Erwerb von Kompetenzen zu ermöglichen [3] 

Acht "zentralen" Schlüsselkompetenzen für lebensbegleitendes Lernen von EU-Parlament und Rat [4]: 

http://www.strategy2050.kz/
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- Muttersprachliche Kompetenz ist die Fähigkeit, Konzepte, Gedanken, Gefühle, Tatsachen und Meinungen 

sowohl mündlich als auch schriftlich ausdrücken und interpretieren zu können (hören, sprechen, lesen und schreiben) 

und sprachlich angemessen und kreativ in allen gesellschaftlichen und kulturellen Kontexten darauf zu reagieren. 

- Fremdsprachliche Kompetenz erfordert dieselben Grundfähigkeiten wie die muttersprachliche Kompetenz 

und zusätzlich Fähigkeiten wie Vermittlungsfähigkeit und kulturelles Verständnis. Der Grad der Beherrschung einer 

Fremdsprache ist die Summe der Fähigkeiten in den Bereichen Hören, Sprechen, Lesen und Schreiben. 

- Lernkompetenz - „Lernen lernen" - ist die Fähigkeit zu lernen und das eigene Lernen sowohl alleine als 

auch in der Gruppe nach seinen eigenen Ansprüchen zu organisieren und sich dabei der Methoden und Möglichkeiten 

bewusst zu sein.  

- Soziale Kompetenz und Bürgerkompetenz. Soziale Kompetenz umfasst persönliche, zwischenmenschliche 

und interkulturelle Kompetenzen und betrifft alle Formen von Verhalten, die es Einzelpersonen ermöglichen, in 

effizienter und konstruktiver Weise am gesellschaftlichen und beruflichen Leben teilzuhaben. Sie steht im 

Zusammenhang mit persönlichem und gesellschaftlichem Wohlergehen. Das Verständnis für Verhaltensweisen und 

Umgangsformen in verschiedenen Umfeldern, in denen sich die Persönlichkeit entwickelt, ist hierbei von 

entscheidender Bedeutung. Die Bürgerkompetenz, die auf der Kenntnis der sozialen und politischen Konzepte und 

Strukturen (Demokratie, Gerechtigkeit, Gleichberechtigung, Staatsbürgerschaft und Bürgerrechte) beruht, rüstet den 

Einzelnen für eine aktive und demokratische Beteiligung am staatsbürgerlichen Leben. 

- Eigeninitiative und unternehmerische Kompetenz ist die Fähigkeit, Ideen in Taten umzusetzen. Dies 

erfordert Kreativität, Innovation und Risikobereitschaft sowie die Fähigkeit, Projekte zu organisieren und 

durchzuführen, um bestimmte Ziele zu erreichen. Der Einzelne ist sich seines Arbeitsumfelds bewusst und ist in der 

Lage, Chancen zu ergreifen. Unternehmerische Kompetenz ist die Grundlage für die besonderen Fähigkeiten und 

Kenntnisse, die diejenigen benötigen, die eine gesellschaftliche oder gewerbliche Tätigkeit begründen oder dazu 

beitragen. Dazu sollte ein Bewusstsein für ethische Werte und die Förderung einer verantwortungsbewussten 

Unternehmensführung gehören. 

- Kulturbewusstsein und kulturelle Ausdrucksfähigkeit beinhalten die Anerkennung der Bedeutung des 

künstlerischen Ausdrucks von Ideen, Erfahrungen und Gefühlen durch verschiedene Medien (Musik, darstellende 

Künste, Literatur und visuelle Künste). 

- Computerkompetenz umfasst die sichere und kritische Anwendung der Technologien der 

Informationsgesellschaft (TIG) und daher die Beherrschung der Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT). 

- Mathematische Kompetenz und grundlegende naturwissenschaftlich-technische Kompetenz. 
Mathematische Kompetenz ist die Fähigkeit, mathematisches Denken zu entwickeln und anzuwenden, um Probleme in 

Alltagssituationen zu lösen. Dabei liegt der Schwerpunkt auf Verfahren, Aktivität und Wissen. Grundlegende 

naturwissenschaftlich-technische Kompetenz ist die Beherrschung und Anwendung von Wissen und Methoden, um die 

natürliche Welt zu erklären. Sie umfasst das Verstehen von durch menschliche Tätigkeiten ausgelösten Veränderungen 

und das Verantwortungsbewusstsein als Bürger. 

Diese Schlüsselkompetenzen sind unabhängig voneinander, jedoch fördern sie alle kritisches Denken, 

Kreativität, Initiative, Problemlösung, Risikobewertung, Entscheidungsfindung und konstruktiven Umgang mit 

Gefühlen. 

Warum ist eigentlich fremdsprachliche Kompetenz so wichtig? Angesichts der fortschreitenden Globalisierung 

der Weltwirtschaft rückt die Sprachkompetenz der Erwerbstätigen immer stärker in den Mittelpunkt. Moderne 

Informationstechnologien bieten Unternehmen neue Möglichkeiten zur Gewinnung von Kunden oder zur 

Zusammenarbeit mit Lieferanten im Ausland. Dadurch werden neue Anforderungen an die Mitarbeiter und deren 

Kenntnisse von Fremdsprachen im Beruf gestellt. Durch die steigende Kommunikation in anderen Sprachen benötigen 

immer mehr Unternehmen Mitarbeiter, die Fremdsprachen im Beruf beherrschen. Denn gerade im Geschäftsleben 

können die Wahl einer falschen Vokabel, ein Fehler in der Grammatik oder die mangelnde Beherrschung von 

Formatierungsregeln in anderen Sprachen teure Folgen haben. Besonders in Vertragsverhandlungen oder in wichtigen 

Dokumenten (z. B. in Angeboten) ist das ärgerlich. Gerade in Situationen, in denen Mitarbeiter fachlich kompetent und 

souverän wirken sollten, beeinträchtigt ein unsicherer Umgang mit dem entsprechenden Vokabular leicht den guten 

Eindruck. Alle, die gerne Auslandserfahrung sammeln möchten oder das Leben in einer der aufregenden Metropolen im 

Ausland nicht nur aus der Touristenperspektive kennenlernen möchten, vergrößern durch nachweisbare, fundierte 

Fremdsprachenkenntnisse Ihre Chancen. [5] 

Hatten früher maximal die Führungsebenen in Unternehmen internationalen Kontakt, so ist der Kontakt mit 

ausländischen Partnern oder Kunden in vielen Berufen inzwischen auch für viele Angestellte ein fester Bestandteil des 

Arbeitsalltags. Laut dem Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) beschränkt sich die Fremdsprachennutzung 

"heute nicht mehr allein auf Führungskräfte, Ingenieure und Wissenschafter, sondern wird auch von kaufmännischen 

Fachkräften erwartet". [6]   

Wie das DIW unter Berufung auf  Daten des Europäischen Haushaltspanels (ECHP) und des Sozio-

Ökonomischen Panels (SOEP) berichtet, benötigt im Durchschnitt etwa jeder fünfte Erwerbstätige in Europa eine 

Fremdsprache am Arbeitsplatz. Es zeige sich, dass Fremdsprachenkenntnisse auch für Niedrigqualifizierte "eine 

wichtige Zusatzqualifikation sind, die vor Arbeitslosigkeit schützt". Umgekehrt können fehlende 

Fremdsprachenkenntnisse auch im Niedrigeinkommensbereich eine Barriere für die Rückkehr in die Erwerbstätigkeit 

darstellen, so das DIW. In den Untersuchungen zeigte sich, dass die Sprachenkenntnisse für die jüngeren Generationen 

immer wichtiger werden. Im gesamten Europa gibt ein Viertel der 26- bis 35-Jährigen an, Fremdsprachen am 
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Arbeitsplatz zu benötigen. Mit zunehmendem Alter sinkt dieser Anteil. Die Fremdsprachennutzung am Arbeitsplatz 

hängt zudem stark von der Bildung ab. Nur 13 Prozent der Erwerbstätigen mit niedrigem Bildungsniveau in Europa 

nutzen eine Fremdsprache am Arbeitsplatz. Bei einem mittleren Bildungsniveau liegt dieser Anteil bei 20 Prozent und 

bei einem hohen Bildungsniveau bei 40 Prozent der Erwerbstätigen. [6]   

Englisch ist in der Geschäftswelt weltweit dabei nach wie vor mit großem Abstand die wichtigste Sprache. 

Daran wird sich nach übereinstimmender Meinung der meisten Experten auch in einem überschaubaren Zeitraum nichts 

ändern. Zwar gewinnen angesichts der schnell wachsenden Märkte in Asien und Latein- sowie Südamerika auch andere 

Sprachen wie etwa Chinesisch oder Spanisch zunehmend an Bedeutung. Doch auch in diesen Regionen wird in der 

internationalen Korrespondenz überwiegend Englisch gesprochen. In der EU nennen dem DIW zufolge rund vier von 

fünf Führungskräften, Wissenschaftlern und Technikern Englisch als erste am Arbeitsplatz benutzte Fremdsprache. 

Englisch ist demnach auch bei vielen Stellenausschreibungen als Grundvoraussetzung genannt. 

Eine zweite Fremdsprache wird aber immer öfter als Voraussetzung oder zumindest wünschenswert betrachtet. 

Französisch und Spanisch gelten als die zwei wichtigsten Fremdsprachen nach Englisch. Angesichts der wachsenden 

Märkte in Osteuropa und Asien gewinnen aber auch Sprachen wie Russisch, Polnisch oder Chinesisch zunehmend an 

Bedeutung. In bestimmten Jobs können diese Sprachkenntnisse den Ausschlag bei der Einstellung geben und die 

Karrieremöglichkeiten innerhalb eines Unternehmens deutlich verbessern. So wird die sprachliche Internationalität der 

Mitarbeiter immer wichtiger für die Strategie der Unternehmen. " Interkulturelles Wissen ist in der Wirtschaft längst 

nicht mehr nur ein Wettbewerbsvorteil, sondern entwickelt sich zu einer sozialen Notwendigkeit", heißt es beim 

Messeveranstalter International Conferences, Workshops and Exhibitions (ICWE) der die "SPRACHEN & BERUF", 

eine Konferenz für Fremdsprachen und Business Kommunikation in der internationalen Wirtschaft, veranstaltet. 

Durch das Erlernen von Fremdsprachen erhalten Sie auch bessere Einblicke in die Kultur Ihrer Geschäftspartner. 

So führen Fremdsprachen im Beruf zu einem besseren gegenseitigen Verständnis und tragen dazu bei, 

Missverständnisse zu vermeiden und Probleme schneller zu lösen. Diese Fähigkeiten wirken nahezu immer als 

Karrierekatalysator. So ist es auch kein Wunder, dass Mitarbeiter mit fundierten Fremdsprachenkenntnissen häufig auch 

schneller beförtdert werden, leichter Karriere machen und so überdurchschnittlich gut verdienen. Zusätzlich stehen 

mehrsprachigen Menschen mehr geeignete Positionen im In- und Ausland offen. Neben allen Vorteilen für die 

berufliche Karriere sollte jedoch auch nicht vergessen werden, dass das Beherrschen von Fremdsprachen immer auch 

eine Bereicherung der eigenen Persönlichkeit darstellt und Spaß macht. 

Also, das Erlernen von Fremdsprachen ist eine Investition in die eigene Karriere. 
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MULTILINGUALISM IN KAZAKHSTAN&WORLD 

 

“In the lives of individuals and societies, language is a factor of greater importance than any other. For the 

study of language to remain solely the business of a handful of specialists would be a quite unacceptable state of 

affairs.” 

- Ferdinand de Saussure, Swiss linguist  

 

Multilingualism is the use of two or more languages, either by an individual speaker, by a community of 

speakers or in some other country. Multilingual speakers outnumber monolingual speakers in the world's population. 

Multilingualism is becoming a social phenomenon governed by the needs of globalization and cultural openness. Owing 

to make much easier access to information facilitated by the Internet, individuals' effect to multiple languages is 

becoming increasingly frequent, thereby promoting a need to acquire additional languages. People who speak several 

languages are also called polyglots. [1] As far as learning languages, multilingual speakers have gained and maintained 

at least one language during childhood, the so-called first language. The first language (sometimes also referred to as 

the mother tongue) is acquired without formal education, by mechanisms heavily disputed. Children acquiring two 

languages in this way are called simultaneous bilinguals. Even in the case of simultaneous bilinguals, one language 

usually dominates over the other. People who know more than one language have been reported to be more adept at 

language learning compared to monolinguals. Additionally, bilinguals often have important economic benefits over 

monolingual individuals as bilingual people are able to carry out duties that monolinguals cannot, such as interacting 

with customers who only speak a minority language.  

http://qualifikation.kenline.de/qualifikation/schluesselqualifikation.htm
http://arbeits-abc.de/was-sind-eigentlich-schluesselqualifikationen/
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Research suggests that more than half of the world’s population including the people of Kazakhstan already 

speak more than one language in everyday life. In Kazakhstan that’s our Republic’s state Kazakh and official Russian 

languages. The ‘influence’ of English language is also growing very fast. In 2007, Kazakhstan adopted at the state level 

«cultural project "Trinity of languages"» - which are: Kazakh, Russian and English. [2] Also research suggests that the 

most suitable way of learning a foreign language is to start mastering it in early age, along with their first language. It’s 

quite difficult to learn a new language after 7 years old without an accent. 

Studies show that language-learning ability does not decline with becoming older: 

1) Age - is not a main factor in learning a language, because it can only affect on loss of hearing and vision; 

2) The most influential thing to the ability to learn a new language is environment where elders are learning. 

Contrary to the existing stereotypes, older students can learn foreign languages very well. Difficulties that are often 

faced by older students in learning process can be managed by changing an educational environment, and paying much 

more attention to important factors and the use of effective teaching methods. The biggest barrier in learning the 

language for elders – is doubt – for both the student and the teacher. Doubt that older people can learn a new foreign 

language. Most people believe that the principle of "the sooner is better" applies in foreign languages. However, many 

studies show that it’s not. For example, the speed of improving yourself in a study of a foreign language for children 

and adults showed that, although children have more opportunities to achieve and become a native speaker at some 

point, adults are actually learning much more faster at early stages (Krashen, Long and Skartsella, 1979)[3]. This 

research indicates and shows us that achieving a good working level in a new language may be easier and quicker for 

adults rather than for children. The ability to learn does not decreases with age. If an elderly person is healthy, his 

intellectual abilities and skills are not gonna be lost. Adults do not learn as children do, but adults of different age 

groups don’t really have many differences in learning ability. Here are some tips for you to master a new foreign 

language: 

1. Motivation –the most important thing. You need to know exactly why you want to learn the language. And 

you have to be ready to face difficult times, so the emotional aspect must be present. Often the strongest motivation is 

the need to talk to an interesting person in his own language. If you made a decision to start learning then tell yourself: 

"Okay, I want to learn it, and then I do my best with this language." 

2. Find a partner. It’s always fun to do things together with someone, isn’t it? So when you learn new language 

with a partner the process will go faster. 

3. Speak with yourself. Ok, this might be weird but this advice does not mean that you do not need a partner, but 

in the pauses between the dialogue with others try to prepare your words or answer in your head in a language that you 

are learning, there is nothing wrong with that. "It may sound strange, but a conversation with yourself in a foreign 

language - is an excellent practice, if you are not able to use the foreign language in your area." This tip will help you to 

remember new words and expressions and feel more confident when the opportunity to talk to someone comes. 

4. Be informed about everything. If your goal is to start talking, don’t bury yourself with the books; do not get 

stuck at the stage of speaking to yourself. "You learn the language in order to use it. Try to communicate, even though 

you are on a elementary or beginner level. For example if you are learning German, go to a restaurant where they cook 

German food and try to make an order in German. Speak the language when you are traveling abroad, create yourself  a 

foreign language environment even at home, in your room, use it when you’re writing".  

5. Learning languages is fun! Using a foreign language one way or another is always a creative process. Think of 

how you can have fun in the process of learning and use of language: try to create comic story scene, write a poem or 

just talk to the stranger. If you can’t find the creative way to use your knowledge, perhaps you did not payed attention to 

the tip №4. 

6. Act like a child. This does not means that you should forget about behaving in a restaurant, but in the language 

aspect of study allows yourself to be curious about everything like a child. Why do children learn foreign language 

faster? Just because they don’t have that adult self-confidence, they are not afraid to make mistakes and  they are happy 

to “play” with the new language. We learn making mistakes, don’t we? As a child, people are not surprised of our 

faults, but being wrong for adults is a kind of taboo. Adult rather would say: "I can’t", and the child - "I haven’t learned 

it yet." The key of mental-growth and freedom is accepting that you don’t know everything in the world. 

7. Try to leave the comfort zone. The desire to make mistakes means that you’re ready to get into awkward 

situations. It sounds some sort of scary, but it's a way to develop and improve your skills. Regardless of your level of 

knowledge you will never speak the language ‘til you won’t get out of your shell. Talk to strangers, ask for directions, 

order food and try to make jokes. The more you pass these tests, the greater will become your comfort zone as a result, 

the more confident you became the more you’ll get new feelings, unexpected situations. "At first, you will have 

difficulties: maybe you’ll have problems with pronunciation or grammar or syntax, or you won’t understand the local 

proverbs. Each native speaker have so-called "sense of language" because he is native - but you also can learn the 

language." 

8. Listen. You must learn to listen before you will be able to talk. Any foreign language sounds strange when 

you hear it for the first time, but the more you work on it, the more familiar it seems, the easier it will be to speak 

properly. 

9. Watch other people conversing. The pronunciation it's such a natural phenomenon also as it is mental. "From 

one side and this may sound odd is to look at the man while he pronounces the words that you are interested how they 

sound, and then try to reproduce these sounds as close as possible to the original. Believe me, it can be difficult at first, 



316 

but you'll succeed. Just keep practicing. " If there is no native speaker, watch movies and television programs - it is a 

good substitute. 

10. Immerse in the language. So, promise yourself to learn the language. So how is it going? Did you got 

yourself a suitable method of teaching? Remember that the best way to learn a language - when people respond you. 

The ability to maintain even the simplest conversation is already a quite huge reward. And don’t worry: you won’t 

annoy people if you speak their language properly. If you warn them - "I'm learning your language and would you like 

to help me to practice it" - most will patiently correct your mistakes, support and enjoy the opportunity to help. 
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THE ADVANTAGES OF BEING MULTILINGUAL IN RESTAURANT AND HOTEL BUSINESS 

 

Today most people all over the world are multilingual. This phenomenon is driven by globalization and local 

responses to it. Multilingualism is the natural potential available to every human being rather than an unusual exception: 

“Given the appropriate environment, two languages are as normal as two lungs” [1]. 

It need not even require the ability to speak two unrelated languages; a user of e.g. the ‘literary’ and a vernacular 

variety is already multicompetent, with today only “a handful of isolated pockets of ‘pure’ monolinguals, now hard to 

find even in the mountains of Papua New Guinea”. At the same time, multicompetence does not require perfect fluency 

in all the languages at one’s command; thus, setting the boundary would probably be a mission impossible[3]. 

Restaurant and hotel business demand knowing one more languages, because people around the world arrive to 

other country ,where their language is not much used. They need to speak with receptionist and other hotel or restaurant 

stuff. Thus they must know at least 2 other languages, for example English, Spanish and others. As you know there are 

6 international languages and they are English, Spanish, Chinese, Arabic, French and Russian. 

The advantages that multilinguals exhibit over monolinguals are not restricted to linguistic knowledge only, but 

extend outside the area of language. The substantial long-lived cognitive, social, personal, academic, and professional 

benefits of enrichment bilingual contexts have been well documented. The stuff of hotels and restaurants learning 

foreign languages have been demonstrated to: 

-make a good impression to the guests  

-explain the rules in the territory of the enterprise 

-solve the problems that have been arisen by misunderstandings  

-be more marketable to employers 

-have higher pay 

-be more capable of separating meaning from form; 

-learn more rapidly in their native language (L1), e.g. to read, as well as display improved performance in other 

basic L1 skills, regardless of race, gender, or academic level; 

-be more efficient communicators in the L1; 

-develop a greater vocabulary size over age, including that in their L1; 

-have a better ear for listening and sharper memories; 

-be better language learners in institutionalized learning contexts because of more developed language-learning 

capacities owing to the more complex linguistic knowledge and higher language awareness; 

-win instant rapport with clients 

-have improved critical thinking abilities; 

-better understand and appreciate people of other countries, thereby lessening racism, xenophobia, and 

intolerance, as the learning of a new language usually brings with it a revelation of a new culture; 

-learn other languages automatically increases the size of target market; 

-have a keener awareness and sharper perception of language. Foreign language learning “enhances children’s 

understanding of how language itself works and their ability to manipulate language in the service of thinking and 

problem solving”[2]. 

In major, the cognitive and neurological benefits of multilingualism extend from early childhood to old age as 

the brain more efficiently processes information and staves off cognitive decline. What’s more, the attention and aging 

benefits discussed above aren’t exclusive to people who were raised bilingual; they are also seen in people who learn a 

second language later in life. The enriched cognitive control that comes along with bilingual experience represents just 

one of the advantages that bilingual people enjoy. Despite certain linguistic limitations that have been observed in 

bilinguals, multilingualism has been associated with improved metalinguistic awareness (the ability to recognize 
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language as a system that can be manipulated and explored), as well as with better memory, visual-spatial skills, and 

even creativity. Furthermore, beyond cognitive and neurological advantages, there are also valuable social benefits that 

come from being multilingual, among them the ability to explore a culture through its native tongue or talk to someone 

with whom you might otherwise never be able to communicate. The cognitive, neural, and social advantages observed 

in multilingual people highlight the need to consider how multilingualism shapes the activity and the architecture of the 

brain, and ultimately how language is represented in the human mind, especially since the majority of speakers in the 

world experience life through more than one language[4]. 

In my opinion, being multilingual in  my profession, restaurant and hotel business, is very important and has its 

advantages as said above. This  sphere is developing every day. New hotels and restaurants are building. The new 

entertainment of people is travelling. So they need a bed and they choose hotels or hostels. Thus being multilingual is 

significant factor of surviving. 
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ШЕТЕЛ ТІЛІ САБАҚТАРЫНДА АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР АРҚЫЛЫ 

КОММУНИКАТИВТІК ҚҰЗІРЕТТІЛІКТІ ҚАЛЫПТАСТЫРУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 

Республикамызда білім беруді ақпараттандырудың негізгі мақсаты – бұл ақпараттық технологияларды 

қолдану негізінде біртұтас біліми ақпараттық орта құру арқылы ұлттық білім сапасын арттыруды көздеп отыр. 

Ақпараттық технологиялар арқылы оқушылардың коммуникативтік құзыреттілігін қалыптастырудың 

негізгі бағыты – қазіргі қоғамның талабына сай, өз еркімен шешім қабылдай алатын, бәсекеге қабілетті, 

ақпараттық білімділігі мен қабілеттілігі, біліктілігінің қойылып отырған талапқа сәйкес келуімен сипатталады. 

Ақпараттандыру – ақпараттық технологияларды пайдаланудың негізінде электрондық ресурстарды, 

ақпараттық жүйелерді дамытуға бағытталған ұйымдастырушылық, әлеуметтік-экономикалық, ғылыми-

техникалық үдеріс. Сонымен бірге, ақпараттандырудың педагогикалық үдеріске де тікелей қатынасы бар, 

өйткені білім алушылардың ақпараттануы, олардың білім, біліктіліктерінің құзыреттілігін құрайды. 

Ғылыми әдебиеттерге талдау жасау барысында білім беру саласында ақпараттық технологияларды 

пайдалану мәселесі шетелдік және отандық ғалымдардың зерттеулері бойынша бірнеше бағытта 

қарастырылған. 

Мысалы, ақпараттық технологияларды оқыту үдерісінде пайдаланудың психологиялық негіздері В.В. 

Давыдов, Е.И. Машбиц еңбектерінде қарастырылған. Ақпарат құралдарын қолданудың жалпы педагогикалық 

негіздері С.И. Архангельский, В.П. Беспалько, Н.Д. Хмель, В.М. Монахов, Г.В. Габай, В.В. Давыдов, В.Я. 

Ляудис, В.В. Рубцовтардың т.б. ғалымдардың еңбектерінде жүйеленген.  

Сонымен қатар ақпараттық білім берудің қажеттілігі, оқу үдерісінде ақпараттық технологияларды 

қолдану қажеттілігіне Б.С. Гершунский, М.С. Малибекова, С.Б. Нұрмағамбетов т.б. зерттеушілердің ғылыми 

еңбектерінде назар аударылған. 

Оқушылардың коммуникативтік құзыреттілігін қалыптастыруда ақпараттық технологияларды кеңінен 

қолдана білудің жоғары деңгейде болуы, олардың сапалы білім алуына қойылатын талаптардың бірі болып 

отыр.  

Қазақстан ұлттық энциклопедиялық сөздігінде: «коммуникация (латынша communicatio – ортақ етемін, 

байланыстырамын, сөйлесіп пікірлесемін) – 1) қатысым – 1) қатысым жолы, бір орынның екінші жақпен 

байланысы; 2) сөйлесу, ақпарат беру. Коммуникация, негізінен, танымдық қызмет атқарып, тілдің көмегімен 

жүзеге асырылады» деген мағынаны білдіреді [1]. 

М.Я.Демьяненко, К.А. Лазаренколардың ойынша, коммуникацияның негізгі бес компоненті бар: 

- қарым-қатынас жағдайы; 

- хабарды жіберуші; 

- хабарды алушы; 

- сөйлеу барысының шарттары; 

- тілдік хабарлама[2]. 

Оқу-тәрбие үдерісінде ақпараттық технологияны пайдаланып, оқушылардың коммуникативтік 

құзыреттілігін дамыту тиімді болып табылады. Психологиялық сөздікте: «құзыреттілік жеке тұлғаның 

қоршаған ортадағы адамдармен тиімді қарым-қатынас жасай алу қабілеті», - деген түсінік берілген [3]. 
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Ю.М. Жуков қабілеттерді меңгеру, басқа адамдармен қарым-қатынас құра білу және оны жалғастыру 

әрекеті – коммуникативтік құзеттілік болып табылады, – деген анықтама берген [4]. Біз автордың пікіріне 

қосыла отырып, болашақ маман үшін басқалармен яғни оқушылармен қарым-қатынасқа түсе білу ең басты 

көрсеткіш, - деп санаймыз. 

Қоғамның даму кезеңінде еліміздің жоғарғы және орта мектептерінде білім беру мазмұнын 

коммуникативтік бағытта дамытуға күш сала отырып, білім беруді жаңашаландырудың жоғарғы деңгейдегі 

бағыттарының бірі ретінде білім жүйесінде ақпараттық және әлеуметтік-экономикалық пәндермен қатар шетел 

тілін оқытуды жалпылай ақпараттандыруға қажетті жағдайлар жасалуы керек. 

Орта мектептерде шетел тілін оқытудың мақсаты – оқушыларға шетелдік білім берудің коммуникативтік 

құзыреттілігін дамытудың жоғарғы деңгейіне жету жетістіктері, яғни оқушылардың шетелдік және өзге тіл 

өкілдерімен түсінісіп, еркін қарым-қатынас жасай алуы болып табылады [5]. 

Шетел тілін еркін меңгеру, тіпті шектеулі дәрежеде сөйлей білу – қыр-сыры көп аспектілердің бірі десек, 

ал қажырлы оқудың нәтижесі – коммуникативтік құзыреттілік – өте күрделі, көп компонентті құбылыс 

болғандықтан, шетел тілін оқытудың мақсатына,яғни күрделі интеграциялық тұтастықты көрсете отырып, 

мәдени аралық құзыреттілікке алып келеді Бұдан мәдени аралық мотивация, коммуникативтік қатынасқа 

түсетін екі немесе одан да көп қатысушылардың, әртүрлі әлеументтік лингвоэтномәдени өкілдерінің 

байланыстарының туатынын білеміз. Ендеше, мәдени аралық мотивацияға алып келетін коммуникативік 

құзыреттілікті төмендегідей деңгейде игеру керек: 

на білу; 

ситуацияда); 

-

мағыналы, жүйелі жауап қайтара білу, ойын жеткізе білу, мағлұмат ала білу, қатынас жасаушының ойын түсіне 

білу; 

білу және талдау. 

Шетел тілін оқып-үйрену үрдісі кезінде коммуникативтік құзыреттіліктің мынандай компоненттерін 

дамытуға аса мән бергеніміз жөн [6]: 

1. Сөйлеу құзыреттілігі – оқушылардың сөйлей алуы (диалогтық және монологтық сөйлеу), оқу және 

жазу; 

Шетел тілін оқытуда қойылған мақсатқа жету үшін оқытудың әр түрлі құралдарын пайдалану көзделген. 

Оқу құралдарына оқытуды ұйымдастыруда, оқыту-тәрбие үрдісін жүргізуде қолданылатын барлық материалдар 

жатады. Әр оқу құралдарын тиімді пайдалану оқытушыға байланысты. Соған орай, ол қажетті нәтижеге қол 

жеткізе алады. Сөйлеу құзыреттілігін дамыту үшін төмендегідей оқу құралдарын пайдалану қажет: 

- оқулық - оқытудың ең басты және негізгі құралы, ол оқытудың барлық әрекетін қамтитын оқу 

материалдарынан тұрады; 

- оқуға арналған кітап - ол әр оқушының қолында болуы тиіс. Әр түрлі тақырыптардағы мәтіндерді оқу 

практикалық, тәрбиелік, білімділік, дамытушылық мақсаттарды жүзеге асырады ; 

- оқу құралы - жеке және өзіндік жұмысқа, практикалық сабаққа, ғылыми-зерттеу жұмыстарына 

арналған. Мұндай оқу құралдарын түгелдей немесе жартылай сол оқу орындарының мұғалімдері жасап 

шығаруы мүмкін; 

- аудио және бейнежазбалар - ағылшын тілін оқытуда маңызды рөл атқарады. Ол балаларға ағылшын 

тілінде нақты ағылшынша сөйлеуді, яғни, ағылшынның сөйлеу мәнерін тыңдауға мүмкіндік береді, ол 

оқушылардың сөздерді дұрыс айту сапасын арттырады, тыңдау қабілетін дамытады; 

- компьютерлік бағдарлама, интернет жүйесі - оқушылардың функционалды компьютерлік сауатын 

қамтамасыз етеді. Өз бетінше және қашықтықтан білім алуына мүмкіндік береді. Оқушылардың ең осал 

тұстары, жазбаша коммуникативтік икемділіктерін дамытады. 

2. Тілдік құзыреттілік - сөйлеудің айтылу, лексикалық, грамматикалық жақтарын меңгеруді қамтиды, 

графика мен орфография. Тілдік құзыреттілікті дамытудың негізгі оқыту құралдары: 

- жұмыс дәптері - үйде өздік жұмысты орындау үшін қажет, ағылшын тілінің графикасы мен 

орфографиясын меңгеруге, лексикалық грамматикалық материалдарды әр сабақта тапсырмаларды орындау 

кезінде игеруге мүмкіндік береді. Өзін-өзі тексеруге, түзетуге, бағалауға үйретеді [7]; 

- кестелер, схемалар, үлестірмелі материалдар, түрлі-түсті суреттер - мүмкіндігінше сөйлеу әрекетінің 

барлық түрлерін меңгерудегі қабілеттілігін дамыту мен қалыптастыру процесінде белсенді болуы мен 

даралануына мүмкіндік береді және де оқушылардың тілдік және сөйлеу бірліктерінің жинақталу үрдісін 

дамытады; 

- оқулық; 

-аудиоматериалдар; 

- компьютерлік бағдарлама, интернет. 

3. Әлеуметтік-мәдени құзыреттілік - оқып жатқан тілде сөйлейтін елдер туралы әлеуметтік-мәдени 

білімін жинақтауға (мінез-құлық, әдеп) және оны қарым-қатынаста қолдана білуге, сондай-ақ өз елін және оның 

мәдениетін өзгелерге жеткізе білуге үйрету. Қазіргі жаhандану заманында шет тілін оқытудағы әлеуметтік-

мәдени компонентін дамыту – маңызды мәселелердің бірі. 
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Тіл үйренушінің өзге ортада әлеуметтік-мәдени құзыреттілігін келесідей құралдар арқылы дамытуға 

болады: 

-таспаға жазылған мәтіндер (нақты шетелдік азаматтардың және тіл тасушылардың оқыған мәтіндер 

жазбасы); 

-бейнематериалдар - олар кезіндегі және қазір де белгілі құралдар (олар сол елдің мәдениетін беруші 

беделді құрал); 

- виртуалды ену – оқушылардың әлеуметтік-мәдени құзыреттілігін дамытудың тиімді құралы. Бұл 

виртуальды кеңістік интернет, басқа да компьютерлік технологиялармен бірге қолданылады [8]. 

Әлеуметтік-мәдени құзыреттілікті дамытудың ең тиімді құралы, әрине, сол тілде сөйлейтін елдерде 

болып қайту. Ондай елдерге барып қайтқан оқытушылар оқушылар үшін «көрнекті құрал» тәріздес, себебі, 

олардың сол ел туралы көрген-білгендері көп. 

4. Компенсаторлық құзыреттілік - ақпаратты алуда және беруге тілдік құралдардың жетіспеу жағдайында 

қиындықтан шыға білу. Бұл құзыреттілік келесідей құралдар арқылы дамытылады: 

 

 

 

5. Оқу-танымдық құзыреттілік - жалпы және арнайы оқу, тілді өз бетінше үйренудің әдіс-тәсілдері, 

соның ішінде жаңа ақпараттық технологияларды пайдалану. Оқу-танымдық құзыреттілікті дамытуға жататын 

құралдар: 

-орысша, орысша-ағылшынша, түсіндірме). Оқушыларға жаттығуларды 

орындауда көп көмегі тиеді, білуге құмарлығын, тілге қызығушылығын арттырады [7]; 

 

 

 

 

Қорыта айтқанда тіл үйрену барысында жаңа технологияларды қолдана отырып, педагогикалық 

қалыптасқан жазу, тыңдау, түсіну, сөйлеу дағдыларын қалыптастыруға әбден болады. Ал енді психологиалық 

жағына келетін болсақ, қазіргі уақыт ағымындағы оқушылардың әрқайсысының үйлерінде әдетте көптеген 

ойындары бар компьютерлер, ноутбуктар, видеолар мен телевизор бар болғандықтан, олар қоршаған ортаны 

осындай тәсілмен қабылдауға үйренген. Жаңа технологиялардың мүмкіндіктері оқушыларға оқу 

бағдарламаларын оқып тіл үйренуде де сәтті қолданылатынын түсіндіруге мүмкіндік беріп, шығармашылық 

белсенділікті дамытуға, пәнге деген қызығушылықты арттыруға, тыңдау мен сөйлеу дағдыларын үйренуге ең 

жақсы жағдайларды жасауға әсер етіп, нәтижесінде сапалы білім алуын қамтамасыз етеді. 
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ҚАЗАҚСТАНДА ҚЫТАЙ ТІЛІНЕ СҰРАНЫСТЫҢ АРТУЫ 

 

Қазіргі кезде әлем жаһандану заманына бет бұрған сәтте, Қытай экономикасын, оның мәдениетін, тілін 

оқып үйрену, білуге деген қызығушылықтың күрт өскендігін байқаймыз. Қытайдың халықаралық деңгейде 

сондай танымал болуының өзіндік себептері де баршылық: оның қарқынды дамып келе жатқан экономикасы, 

Бейжинде өткен жаздық олимпиада, дүниежүзілік сауда қоғамдастығына (ДСҚ) енуі, Шанхайдағы дүниежүзілік 

көрме. 

Қытай тілі қазіргі кезде халықаралық экономика, сауда-саттық, білім, технологиялық тұрғыда күн өткен 

сайын көптеген мемлекеттердің саяси өмірі мен қоғамдық қатынас тұрғысында айтарлықтай беделге ие болып 

отыр. Қытай үкіметі Қазақстанмен дипломатиялық қарым-қатынасын ойдағыдай іске асыруда. Қазір Қытай – 
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Қазақстанның маңызды стратегиялық әріптесі болып табылады. Қазақстан мен ҚХР арасындағы 

дипломатиялық қарым-қатынас 1992 жылдан бастап орын алып, түрлі бағытта халықаралық дәрежеде, саяси, 

сауда-экономикалық, мәдени, әскери байланыстар, туризм, білім-ғылым дами бастады. 

2014 жылдың Мамыр айында Қазақстанның сыртқы істер министрі Е. Қазыхановтың айтуы бойынша, екі 

ел арасындағы тауар айналымы 25 миллиард АҚШ долларын құрап, 2016 жылға қарай 40 миллиард долларға 

жеткізуді көздеп отырғанын мәлімдеді. Бүкіл Қазақстан емес, бір Алматы қаласының өзінде жүзге тарта қытай 

кафесі мен мейрамханасы, 270 бірлескен касіпорын, екі банк, 48 жанармай құю бекеті, бір мәдениет орталығы, 

Қазақ ұлттық университетінің жанындағы «Қытай тілі орталығы», Конфуций институты, Си Синхай, Бианху 

көшелері, Ялян және Сауран сауда нүктелері, оннан астам қытай медицина орталығы т.б. бар.  

Осылайша, Қазақстан мен Қытай арасында қарым-қатынас одан сайын стратегиялық бағытта дами 

түспек. Әрине бұр көп нәрсені аңғартса керек. Қазақстан мен Қытай экономикалық байланысының дамуынан 

бөлек, Қазақстанда қытай тілін үйренуге деген қызығушылықтың артып отырғандығын байқаймыз: «Қазақстан 

мен Қытай арасындағы қарым-қатынастар қазақ жастарына жаңа мүмкіндіктер ашуда. Жастар жұмыс 

тәжірбиесін үйреніп, жұмысқа орналасу үшін де қытай тілін оқып жатыр. Өйткені, жұмыс мәселесі Қытаймен 

тығыз байланысты. Қазақстанда Қытай кәсіпорындары күн санап көбейіп келеді. Жұмысшыларды шектеу де 

өте қиынға соғып тұр. Қазақ қытай компаниясында істейтінін мақтан етеді. Бұл – қытай тілін үйренуге негізгі 

қозғаушы күшке айналды». «Көп адамдар Қытай мәдениеті мен тарихына деген қызығушылығының арқасында 

қытай тілін жақсы көріп кетіп жатыр. Шығыс халқы болғандықтан қазақтар Қытай мәдениеті мен Жібек жолы 

өркениетіне жақындығын сезеді. Қазақстанда төртінші жыл қатарынан Қытай жаңа жылын қарсы алу мерекесі 

өтіп келеді».  

Қытай тілінің Қазақстанда белең алуын жалпы негізін мына себептерден көруге болады: 

 Миграциялық жағдай – жылына қазақ-қытай шегарасынан шамамен 50 - 60 мың қытай Қазақстан 

территориясына өтеді екен. Соның 50% пайызы ғана кейін қайта қайтқан болса, қалғаны республикада қалып 

кояды екен. Қазақстан Республикасында қазір нақты қанша қытай азаматы жүргенін растайтын мәлімет жоқ 

немесе ашық айтылмайды. Себебі заңды тіркеуге тұрғандары және тұрмағандары да бар; 

 Әлеуметтік жағдай – қытай азаматттарының көп жағдайда қазақ азаматшаларына үйленіп, өсіп-өніп, 

тілін мәдениетін, дәстүрін өз мақсатын жүзеге асыруы, Қазақстан азаматтығын алып, осы елде өсіп өркендеуі, 

балаларына қытайлық тәрбие беруі; 

 Материалдық жағдай – адамдар түрлі мақсатта тілді оқиды, жақсы білім алу үшін, жақсы жұмысқа 

орналасу үшін, көп тіл білу үшін, сауда-саттық мақсатта, туризмдік, медициналық, жеке қызығушылық; 

 Ақпараттық жағдай – тілдік ортаны көбейтіп, яғни қытай тілін, мәдениетін қарқынды түрде 

насихаттауы. «Синхуа» агенттігінің ресми мәліметтеріне мән берсек, Қазақстанда өмір сүріп жатқан 300 

мыңнан аса қытай азаматтарына арнап Қазақстанда қытай және орыс тілдерінде «Хасакэсытань хуацяо бао» 

деген газет шығарылуда. Сайтттар мен көшедегі кейбір жарнамаларда қытайша жазуларды байқауға болады, 

дүкендердегі кейбір тауар сыртындағы ақпараттар қажетті тілдерге аударылмаймай сол тілде қалып қоюы. 

Мамандардың айтуынша, Қазақстанда тұңғыш рет 1989 жылы Қазақ ұлттық университетінде қытай тілі 

кафедрасы ашылса, қазіргі кезде қытай тілі факультеті Қазақстанның көптеген оқу орындарында бар. Елде 2007 

жылы әлемдік Конфуций институттар желісінің бөлімі ашылды. Қазір оның төрт қалада (Алматы, Астана, 

Ақтөбе, Қарағанды) кеңсесі бар. Қытай тілін үйрететін курстардан бөлек, тұтастай институт, колледждер де 

бар. Бірақ олардың саны туралы нақты дерек жоқ. 

Сондай оқу орындарының бірі – Алматыда 2007 жылы ашылған Халықаралық қазақ-қытай тіл 

академиясы. Мұнда дизайн, туризм, аударма ісі сияқты - бар жиыны алты мамандықтан бөлек, шәкірттерге 

қытай тілі де үйретіледі. Академияның президенті Талғат Мамырұлы: «оқу орны көп жағдайда Қытайда, жалпы 

шетелде білім алғысы келетін жастардың оқуға түсуінде баспалдақ болып отыр» деп санайды. Оның айтуынша, 

2008 жылы академияда 100-ге тарта студент оқыса, қазір олардың саны 300-ге жеткен. 

Жастар арасында қытай тілін үйренушілер көп. Оның ішінде тек тілді үйрену үшін ғана емес, 

Қазақстанға керек мамандықтарды, әртүрлі техникалық ғылым салалары бойынша үйренуге, бакалавриат 

бағдарламасына түсуге, магистратураға түсуге қызығушылық танытып жатқандар көп. Бұл кәсіби-техникалық 

білім берудегі отандық оқу орны болып саналады. Мысалы академияны тігінші мамандығы бойынша бітірген 

маман қытай тілін де үйреніп, екі ел арасындағы осы саланы дамытуға үлес қоса алады. Қытайда тігін өндірісі 

өте-мөте дамыған. Қазір халықаралық деңгейде әлемдегі ірі киім өндірісі компанияларының негізгі өндірістік 

базасы Қытайда екені белгілі. Біріншіден, бұл Қытайдың сыртқы саясатына байланысты, екіншіден Қытайдағы 

арзан еңбек күшіне байланысты. Сондықтан бұл мамандар оларда жеткен жетістіктің белгілі бір тәжірибелерін 

біздің еліміздің осы саласын дамытуға болашақта қызмет атқаратын болады. Мамандар қоғамда қытай тіліне 

деген сұраныстың арту себебін екі ел арасында жан-жақты байланыстардың қарқынды түрде дамуынан көреді. 

Олардың айтуынша, Қазақстан мен Қытай арасында қарым-қатынас енді одан сайын күшеймесе, әлсіремейді. 

Қазақстандағы саяси шешімдер институты жақында жариялаған зерттеу бойынша сауалнамаға жауап 

берген қазақстандықтардың 56,3 пайызы Қытаймен қандай да бір байланыс түрін қолдайтын болып шықты. 

Респонденттердің 27,7 пайызы қазақ-қытай байланысын жандандыруға қарсы. Ал 16 пайызы бұл сұраққа жауап 

беруге қиналған. 

Бүгінгі таңда Қазақстаннан барған 8 мың студент Қытайда білім алып жатыр. 17 млн халқы бар елге бұл 

аз адам емес. Оның үстіне қытай тілін үйрету Қазақстанда жаппай сәнге айналып келеді. 2006-2012 жылдар 

аралығында Қазақстанда 4 Конфуций институты ашылыпты. Қытай тілі жоғарғы оқу орындарында, бастауыш 



321 

және орта мектептерде  пән ретінде өтіп, оның оқытылуы жыл өткен сайын ұлғайып келеді. Соңғы жылдар 

бедерінде Қытай экономикасының өсуі әрі еліміздің халықаралық беделінің жоғарлауы және Қытайдың керемет 

мәдениеті мен күшті тарихы Қазақстандағы қытай тілінің аса танымал болуына әсер етіп отыр. 

Қазақстан мен Қытай арасындағы қарым-қатынастар қазақ жастарына жаңа мүмкіндіктер ашуда. Жастар 

жұмыс тәжірбиесін үйреніп, жұмысқа орналасу үшін де қытай тілін оқып жатыр. Өйткені, жұмыс мәселесі 

Қытаймен тығыз байланысты. Қазақстанда Қытай кәсіпорындары күн санап көбейіп келеді. Жұмысшыларды 

шектеу де өте қиынға соғып тұр. Қазақ қытай компаниясында істейтінін мақтан етеді. Бұл - қытай тілін 

үйренуге негізгі қозғаушы күшке айналды. 

Қазақстанда Қытайдың тауарлары ғана емес, сонымен бірге соңғы уақытта бұл елге барып жоғары білім 

алу да танымал боп барады. «Неге?» деген сұраққа көпшілік арасында «арзан да, сапалы білім» деп жауап беру 

әдетке айналған. Қытайда оқып жатқан жастардың өздері қытай тілінің болашағы зор деп сенеді. Әйткенмен 

ондағы студенттердің тыныс-тіршілігімен таныс азаматтар «Қытайдың білім алып жатқан студенттеріне шәкірт 

алдындағы жауапкершілікпен емес, клиент ретінде қарайтынын, ол да барған сайын Қазақстандағы оқу 

орындары сияқты «диплом зауытына» айналып бара жатқанын» айтады. 

Қытайда оқығысы келген қазақ студенттері әдетте әуелі тіл курсын оқиды. Өкінішке қарай, қазақ 

жастары ең мықты, сапалы Қытай университеттеріне түсе алмайды. Өйткені, көбі тілді бір-ақ жыл оқиды, ал 

бұл жеткіліксіз. Бұған қоса, өздерінің күш-қауқары жетпейді. Қытайда өте танымал он шақты мықты 

университет бар. Олар Пекин, Шанхай және Нанкин қаласында. Қазіргі кезде Қытайда 10 мыңнан астам 

қазақстандық студент біліп алып жатыр. 

Жалпы, Қазақстан мен Қытай мемлекеттерінде өзара дипломатиялық қатынас орнағаннан кейін екі ел 

арасындағы ынтымақтастық байланыс сан-сала бойынша даму үстінде. Осыған орай Қазақстанда қытай тіліне 

деген қызығушылық та күн санап артып келеді. Екі ел қарым-қатынасының осылайша қарқынды дамуына 

ілесіп, Қазақстанның еңбек нарығында қытай тілі мамандарына деген сұраныс та артып отыр.  

Қытай тілінің Қазақстан жастарының оқып-үйреніп жатқанын қолдамайтындар да бар. Олардың айтуы 

бойынша, Қазақстанда негізінен үштілділік идеясы басымдыққа ие. Қытай тілі сол сияқты түрік тілінің 

қоғамдағы қажеттілігі өзекті емес. Сондай бір пікірді ұстанған азамат Арқайын БИЗАРҰЛЫ, интернет 

парақшасына жазған пікірінде,: «Нихау ... қазақтар ... айналған қазақтар! Қытай тілі соншалықты танымал емес. 

Бізге екі тіл ғана керек. Алдымен Қазақ тілі, сосын халықаралық қатынас үшін ағылшын тілі. Мен 4 тіл білемін, 

алайда ол мақтанатын нәрсе емес, амалсыздан үйрендім, жаман жері, мамандығымды меңгеретін уақыттың бір 

бөлігін тіл үйренуге жұмсадым. Үш тұғырлы тіл –  балалардың басын қатырады, бізге тек қана тіл безеген 

аудармашылар емес, білікті мамандар керек, көп тіл үйренуге жұмсаған уақытты көп білім алуға жұмсаған 

мемлекетіміз үшін анағұрлым тиімді. Елімізде жасап, жұмыс істеу үшін ана тілімізді білу міндет, ал заманға сай 

білімді жалғыз ғана ағылшын тілімен толықтай алуға болады. Мектептен, немесе бала кезінен қытай тілін 

үйренбеген адам, есейе келе ол тілді меңгеруі өте қыйынға соғады, біздің жастар қытай тіліне уақыт ысырап 

етуінің керегі жоқ, ағылшын тілін білсе кез келген шетелмен жұмыс жасауға толық мүмкіндігі бар деп 

ойлаймын...» (фейсбук 2014). 

Шығыстағы көршілеріміз жайлы осындай жақсы-жаман пікірлер аз айтылып жүрген жоқ. Дегенмен, 

еліміз бен жұртымызға атқарылып жатқан шаралардың пайдасы тиіп жатса игі еді. Тіл білу – сол елдің жанын 

түсіну деген сөз. Сол себепті, бұдан ұтпасақ, ешқашан ұтылмаймыз. Көп тілді білу, оқыту жас ұрпақтың білім 

кеңістігінде еркін самғауына жол ашып, әлемдік ғылым құпияларына үңіліп, өз қабілетін танытуына 

мүмкіншілік береді деп сенейік.  
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АҚПАРАТТЫҚ-КОММУНИКАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ШЕТЕЛ ТІЛІ САБАҒЫНДА 

ҚОЛДАНУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 

Қазіргі кезде ақпараттық-коммуникациялық технологияны (АКТ) дамыту білім беру саясатының 

ажырамас бөлігі болып табылады. Ақпараттық – коммуникациялық технологиялар саласындағы алдыңғы 

қатарлы жетістіктерді пайдаланып, білімнің жаңа деңгейі мен сапасына қол жеткізуге ұмтылу алға қойған 

мақсаттардың бірден-бірі. Бүгінгі таңда жас ұрпаққа пәнді тиімді ұғындырудың бірі –жаңа ақпараттық – 

коммуникациялық технология негіздері болып табылады. Сонымен бірге өскелең ұрпақтың ақпарат 

құралдарымен жұмыстана білуіне назар аударған жөн. 

http://adiletgazeti.kz/index.php/sayasat/75-ytaj-sayasatyny-astary
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Қазіргі қоғам сұранысына сай білімді, шығармашылықпен жұмыс жасайтын, өзін-өзі дамытып жетілдіре 

алатын жеке тұлға тәрбиелеуге аса назар аударылуда. [6] 

А. Байтұрсынов өзінің «Мектеп деректері» еңбегінде былай деп жазды: «….Мұғаліп қандай болса, 

мектеп, пән сондай болмақшы. Яғни мұғалім білімді болса, ол мектептен балалар көбірек білім алып 

шықпақшы. Солай болған соң, ең әуелі мектепке керегі – білімді, педагогика, методикадан хабардар, жақсы 

оқыта білетін мұғалім». 

Әлемнің бірнеше елінен сынақтан өткізілген жаңаша оқыту төрт бағытты қамтиды. Олар мыналар: 

1. Модельдік технологиясы 

2. Рейтингтік жүйе 

3. Дамыта оқыту технологиясы 

4. Сын тұрғысынан ойлау 

Әрбір технология өзіндік жаңа әдіс тәсілдермен ерекшеленеді. Әдіс-тәсілдерді мұғалімдердің ізденісі 

арқылы оқушы қабілетіне қабылдау деңгейіне қарай іріктеліп қолданады. [1] 

Ақпараттық-коммуникациялық технологияларды ағылшын тілі сабақтарында қолданудың негізгі 

мақсаттары: тілді үйренуге деген мотивацияларының артуы, тілдік компетенцияны дамыту, өзге тілдегі 

мәтіндерді түсіне білу, сондай-ақ ақпаратты байланысқан және дәйектелген күйінде бере білу, лингвистикалық 

білім көлемінің артуы, тілін үйреніп жатқан елдің әлеуметтік мәдени құрылымы туралы білімнің толығуы, 

ағылшын тілін өз бетімен үйренуге даярлық пен қабілеттілікті дамыту. [2] 

Компьютерлік және ақпараттық технологиялар заман талабы. Оқушылардың дүниетанымын, ой-өрісін 

кеңейту, өмірге деген көзқарасын жан-жақты дамытып, шығармашылық қабілетіне жол ашуда ақпараттық-

коммуникациялық технологияларды пайдалану – заман талабы. 

Бұл жұмыстың басты мақсаты компьютер желісін және мультимедиялық - электрондық құралдарды шет 

тілі сабағында тиімді қолдану, нақтылап айтқанда ағылшын тілі сабағында презентацияларды және 

мультимедиялық - электрондық құралдарды мектеп қабырғасында және білім беру процесінде терең қолдану. 

[7] 

Ағылшын тілі сабағында компьютерді, мультимедиялық және электрондық оқулықтарды және 

интерактивті тақтаны пайдаланғанда: лексиканы оқып үйретеді; сөйлеу ырғағын; диалог, монолог және рөлдік 

ойындарды; хат жазуға үйретеді; грамматикалық құрылымдарды түсіндіріп, оқушылардың есінде сақтауға 

көмектеседі.  

Жаңа ақпараттық құралдарды ағылшын тілі сабағында қолданғанда күтілетін нәтижелер: үлгерімі төмен 

оқушыларға көмектеседі; оқушыларың сабаққа деген қызығушылығын арттырады; сабақта пайдаланылатын 

көрнекіліктердің санын арттырады; оқушылардың шығармашылығын арттырады; оқушыларды жеке жұмыс 

істеуге үйретеді; грамматикалық құрылымдарды оңай түсінуге көмектеседі; оқушылардың есте сақтау, есту, 

көру, сөйлеу, ойлау қабілеттерін дамытады; пікірталас, талдау, анализ жасау мүмкіндіктерін арттырады. [5] 

Жекелеген пәндерді оқытуға білім технологияларын интеграциялау мұғалімнің қарқынды дамуына, 

оқудың барлық үш аспектісін өзара байланыста белсенді қолдануына дайын болуын қажет ететіндігін және бұл 

оқу мен оқыту үдерістерін білікті түсіну көрсеткіші болып табылатындығын баса айту керек. АКТ-ні қалай 

қолдану керек технологиялық білім сыныпта АКТ-ні қолдану жөніндегі білімдерді қамтиды. Мектептегі 

технологияларға мыналар жатады: теледидар бағдарламалары, сандық теледидар, интернет/ WWW, ұялы 

телефон, ұтқыр қондырғылар, компьютер/ноутбук. Сандық бейнені (видео) қолдану Бағдарламалық жасақтама 

(БЖ) Windows-тың көшірмелерінің көбісінде бейнені редакциялауға мүмкіндік беретін тегін және қолданыста 

өте жеңіл Windows MovieMaker бағдарламалық жасақтамасы бірге жүреді. [3] 

Ақпараттық-коммуникациялық технологияларды ағылшын тілі сабақтарында қолданудың негізгі 

мақсаттары: тілді үйренуге деген мотивацияларының артуы, тілдік компетенцияны дамыту, өзге тілдегі 

мәтіндерді түсіне білу, сондай-ақ ақпаратты байланысқан және дәйектелген күйінде бере білу, лингвистикалық 

білім көлемінің артуы, тілін үйреніп жатқан елдің әлеуметтік мәдени құрылымы туралы білімнің толығуы, 

ағылшын тілін өз бетімен үйренуге даярлық пен қабілеттілікті дамыту. [2] 

Жаңа технологияларды ағылшын тілі сабақтарында қолдану тәжірибесін талдай отырып, мынандай 

қорытынды жасауға болады: оқыту сапасы артады, тұлғаның үйлесімді дамуын қамтамасыз етеді, ақпараттық 

кеңістікте адаспайтын, ақпарат мәдениетін жетік білетін тұлға болып қалыптасуына көмектеседі, тіл 

тосқауылының кедергілері азаяды. [3] 

Өз бiлiмiмді жeтiлдiру мaқcaтындa oқытудaғы Кeмбридж тәciлiнiң тeoриялық нeгiздeрiмeн тaныcтым. 

Осы курста оқып-танысқан жеті модулдің ішіндегі АКТ-ны ағылшын тілі сабағында қолдана отырып, 

оқушылардың білім, білік дағдыларын қалыптастыруға, логикалық ойлау қабілеттерін дамытып интернет 

желісінен сабаққа қажетті деректерді өз бетімен ізденуіне, техникалық құралдармен жұмыстануға, 

компьютерлік сауаттылықтарын қалыптастыруға болады. Сабақтың қызықты да тартымды болуына сабақтың 

мақсатына жету үшін жоғары дәрежеде пайдалана білген ақпараттық-техникалық құралдардың мүмкіндіктері 

де оң әсер етеді.  

Ақпараттық–техникалық құралды қолданып өткізген әр сабақ оқушылар ынтасы мен қызығушылығын 

арттыруда орны бөлек. Жаңа тақырыпқа қатысты материалдарды аудио-визуалды қабылдау мен көрсетілім 

оқушылардың алған ақпаратты сақтауының 20-30% -на ғана әсер етсе де, оқушылар өздеріне берілген 

тапсырмаларды талқылау, тәжірибе барысында бір-біріне үйрету, білім беру және үйрену барысында жақсы 

нәтижеге жете алды.  
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АКТ-ны ағылшын тілі сабақтарында қолдана отырып, оқушылардың білім, білік дағдыларын 

қалыптастыруға, логикалық ойлау қабілеттерін дамытып, интернет желісінен сабаққа қажетті деректерді өз 

бетімен ізденуіне, техникалық құралдармен жұмыстануға, компьютерлік сауаттылықтарын қалыптастыруға 

болады. Жас ұрпақты оқытуда осы айтылған инновациялық технологияны пайдалану – сапалы білімнің кепілі, 

шығармашылық жетістіктің негізгі көзі және мұғалімнің кәсіби өсуінің тура жолы. [4] 

Қорыта келе айтарым, бұл - ақпараттық -коммуникациялық технология: 

Мұғалім үшін педагогикалық технологияны игеруі; сабақ уақытын тиімді қолдану, білімнің тереңдігі, 

жиелік қауымдастыққа, әлемдік ақпараттық кеңістікке шығу. 

АКТ-сын қолданғанда оқушыларға ұсынысым: сабақта АКТ құралдарының қатарын түрлендіріп отыру, 

бастысы АКТ құралдарын оқушылардың өздеріне пайдалануға мүмкіндік беру, интернет жүйесін тек білім алу 

мақсатында қолдануға жетелеу керек. 

Кесте 1. Ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдану оқушылардың ағылшын тіліне деген 

қызығушылығын арттыру мақсатында жүргізілген эксперимент жұмыстың бастапқы және соңғы үлгерім 

сапасының деңгейін салыстырмалы түрде анықтау диаграммасы. 

 

 
 

Қорыта айтқанда, оқушыларды шығармашылыққа, өз бетімен іс-әрекет етуге бағытталған тапсырмалар 

саны көбейгенде ғана, өз пікірін айта алатын, оны дәлелдей білетін, өмірге деген өзіндік көзқарасы 

қалыптасқан, үнемі ізденіс үстінде болатын, қоғам дамуына үлес қоса алатын, көкірегі ояу, ізденімпаз, өзіндік 

шығармашылық жұмыспен айналыса алатын жан-жақты жетілген жас ұрпақ өкілдерін дайындай аламыз. 

Әлемнің озық елдері арасында Қазақстанның білімді жастарының орны ерекше болып шарықтай берсін. 
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Базарбай А., РЭТ-15-2 тобы Қарағанды қ., ҚарМТУ 

Ғылыми жетекшісі: Мағауина Г.М.оқытушы  

 

КӨПТІЛДІЛІК-БОЛАШАҚ КЕПІЛІ 

 

Қазіргі уақытта адам баласы дамудың жоғарғы сатысына көтеріліп келеді.Қазіргі инновациялық үдеріс 

ғылым салаларының тоғысуы мен бірігуіне ғана емес, сонымен қатар тың ғылыми салалардың қалыптасуы мен 

дамуына да әсер етті. Ғылым мен білімнің шарықтап тұрған кезінде, адам көп іздену қажет. ХХІ ғасырда 

дамушы елдердің саясаты жан-жақты болуы үшін және өзге елдермен қарым-қатынас жасау үшін «көптілділік» 

саласын білім жүйесі ретінде енгізіп жатыр.  

Өркениетті қоғамда тіл адамзаттың баға жетпес құндылығы деп саналады. Көптілділік туралы ойтолғау 

жазарда көп ойландым.Неден бастау керек? Осы көптілділіктің бізге керегі бар ма,жоқ па деген сауалдар 

мазалай берді. «Көптілділік»-бұл аты айтып тұрғандай  әрбір адам бірнеше тіл білуді қажет етеді. Бұл біздің 

Қазақстан республикасында да қолға алынып жатқан өзекті мәселелердің бірі болып табылады. Қазақстан 

дамушы отыз елдің қатарына қосылу үшін осындағы азаматтардың бәрі әлемдегі өзіндік орын алып тұрған 
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тілдерді білу қажет. Қазіргі таңда Қазақстанда  тек қазақ тілі ғана емес сонымен қоса орыс тілі, ағылшын тілі , 

неміс тілі, қытай тілі  сияқты көптеген сұранысқа ие болып отырған тілдер оқытылуда.  

Осыған орай білім беру жүйесінде оқытушыларға қойылатын басты талаптардың бірі — өмірден өз 

орнын таңдай алатын, өзара қарым-қатынаста өзін еркін ұстап, кез-келген ортаға тез бейімделетін, белгілі бір 

ғылым саласынан білімі мен білігін көрсете алатын, өз ойы мен пікірін айта білетін мәдениетті жеке тұлға 

қалыптастырып, бәсекеге қабілетті маман тәрбиелеу. 

Бүгінгі Қазақстанға технологиялық ғылыми, медициналық және басқа да салаларда жаңалықтарды өзінің 

ана тілінде халқының игілігіне пайдалану үшін халықаралық байланыстарды нығайтып, әлем аренасына шығу 

үшін көп тіл білетін мамандар даярлау қажеттілігі туындап отыр.Заман ағымына лайықты қазіргі алдымызда 

тұрған міндет халқымыздың ұлттық дербестігін сақтай отырып, елімізді өркениетті елдер қатарына қосу басты 

міндетіміз. Бұл мақсаттың орындалуы үшін оқыту мазмұнының жаңартылуы, әдіс-тәсілдің озығы қмірге келуі, 

ол тәсілдер әрбір оқушының қасиеттерін, қабілеттерін дамытып, шығармашылығын, талантын ұштайтын болып 

ұйымдастырылуы қажет. Көптілділік заман талабына айналып отырған кезеңде ана тілімізді ардақтай отырып, 

өзге тілдерді білгеніміз әлемдік мәдениетке, қркениетке, білім кеңістігіне еркін кірігіп, болашақта алдыңғы 

қатардағы бәсекелестікке қабілетті дамыған 50 елдің қатарына жетіп, жаhандану үрдісінде өмірдің барлық 

жағынан бәсекелестікке төтеп беруге мүмкіншілігімізді арттырады. Қай уақыттада мемлекеттік тілдің мәртебесі 

әрдайым биік болуы керек. 

Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан халқына Жолдауында «Қазақ тілі- біздің рухани негізіміз» деген 

болатын. Сондықтан біз әрбір оқушының мемлекеттік тілде білуіне жағдай жасауымыз керек.сонымен қатар, 

Мемлекет басшысы орыс және шетел тілдерін оқыту мәселесіне де тоқталған. Қазақта «Жеті жұрттың тілін біл, 

жеті түрлі білім біл» деген қанатты сөздер бар. 

Әлемде екінші ұстаз,ұлы ғұлама Әбу-Насыр Әл-Фараби өмірінде 76 ұлттың тілі білсе, өр рухты дауылпаз 

ақын Махамбет пен қазақтың бір туар ұлы Шоқан да бірнеше тіл білсе керек. Ұлы Абай орыс-қазақ тілдерімен 

қатар парсы, араб тілдерін меңгерген. Орыс тілін орта жастан асып барып, кеш меңгерген.Қазақ тілі еш уақытта 

өзімен көршілес халықтың тілдерінен сорлы болып, қатардан қалып өмір сүрмегендігі, өз сыбағасын ешкімге 

бермегендігі мыңдаған жыл тарихынан айқын. 

Көп тіл білу-заман талабы.Елбасы өзінің 2007 жылғы «Жаңа әлемдегі –жаңа Қазақстан» атты 

жолдауында: «Қазақстан бүкіл әлемде халқы үш тілді пайдаланатын мәдениетті ел ретінде танылуға тиіс. 

Бұлар: қазақ тілі-мемлекеттік тіл, орыс тілі-ұлтаралық қатынас тілі және ағылшын тілі-жаһандық экономикаға 

ойдағыдай кірігу тілі». Иә, «үштілділік» саясатын қайта қарау қажет деген пікірлер жиі қылаң беріп жүргені 

жасырын емес. Десек те Елбасының: «Қазақ тілі үш тілдің біреуі болып қалмайды. Үш тілдің біріншісі, 

негізгісі, бастысы, маңыздысы бола береді»- деп ескерткенін тағы бір қайталап қойсақ артық болмас. Әлемдегі 

дамыған елу елдің қатарына қосылу үшін билік «үш тұғырлы тіл» саясатын қолға алып жатқаны белгілі. 

Ақпараттық техниканың дамыған заманында тілді үйрену қиындық тудырмайды, қайта көп тіл білгеннің ешбір 

зияны жоқ. Бірақ Қазақ баласы әуелі отбасында Қазақы рухпен тыныстап, ана тілінің нәрлі уызына қанып, 

ұлттық рухани тәрбиенің қайнар бұлағынан сусындап өсуі керек. Алғашқы тәрбиені ана тілінде қабылдап, 

Қазақы қасиетпен жетілген бала кейін қандай ортада жүріп, қанша тіл үйренсе де, өз тілін ұмытпайтын, ұлттық 

қасиетінен көз жазып адасып қалмайтын болады. Әлихан Бөкейханов сынды алаш арыстарымыздан бастап, 

кешегі М. Әуезов, Қ. Сәтпаев, Ә. Марғұлан сияқты талай тарландырымыз қанша жерден ресей топырақтарында 

білім алса да, сол империяның қысымында жүрсе де, ана тілінің идеологиясы мен мәртебесін ең жоғары орынға 

қойған. Өйткені олардың бәрінің де тілі қазақша шыққан, бірі ауыл молдасынан хат таныса, енді бірі ана тілінде 

мұғалімдерден тіл сындырған. Яғни, тірек мықты. Тіл ана тілде сайрап тұрғандықтан, ешкім оған балта да шаба 

алмаған[1, 5]. 

Қазақ халқы табиғатынан еліктегіш, қабылдағыш халық.Кеңес заманында орыс тілі-заманның кілті 

болды. Бұл-заман талабы еді.Орыс тілін үйреніп,орыстардың өзін жаңылыстыратын жағдайға жеттік.Енді 

алдағы асу –ағылшын тілі.Адам көп тіл білген сайын оның көкірек көзі ашылып, өмірінің көкжиегі кеңіп, өрісі 

ұлғая түсетін болады. 

Намысын найзаға шаншып,күре тамыры Көк бөріден нәр алған,көк Тәңірге табынған Күлтегіннің 

ұрпағына бүгінгі таңда ағылшын тілін меңгеру қиындық тудыра қоймас. Иә, көп тіл білу ــ әрине, мақтаныш. 

Әйтсе де өз ана тілін аяқ асты ету тексіздің ісі. Ана тілін жақсы біліп тұрып, өзге тілде жетік сөйлесе ــ бұл 

сүйініш, мақтаныш; ал ана тілін білмей тұрып, өзге тілде сөйлесе ــ бұл күйініш, өкініш. Ал біздің мақсат – 

ағылшын идеологиясын сіңіріп, ағылшын болып өмір сүру емес, ағылшынның тілін ғана үйрену емес пе? 

Балаларымызды әлемге қанат жайған ағылшын тілімен қаруландыру ғана емес пе?Кейбір адамдар ағылшын 

тіліне қарсылық білдіріп жатады. Ал ағылшын әлем мойындаған жаһандану тілі . Бұл-бұзылмас заңдылық. 

Меніңше,ол сыңаржақ пікір.Елбасының сындарлы саясатының астары өте тереңде.Біз әлемдік аренаға 

шығу үшін ағылшын тілін жетік меңгерген мәңгілік Елге айналумыз керек.Бұл жолда біз ұтпасақ, ұтылмаймыз. 

Өз тілің бірлік үшін,өзге тіл тірлік үшін керек екенін ұмытпайық. Сондықтан «Ана тілің ــ арың бұл, ұятың боп 

тұр бетте. Өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді қүрметте» деп, ақын Қадыр Мырза-Әли ағамыз айтқандай, әуелі өз 

ана тілімізді қүрметтеп, оны ардақтап, аялап үйренейік те, өзге тілдің бәрін білуге барынша құлшыныс 

жасайық. Өз тіліміз өзегіміз, халықтық қасиетімізді айғақтайтын алтын тұғырымыз болсын. Әр ұлттың өз тілі 

өзге тілге жеткізетін көпір есепті. 

Көптілді меңгерген, өзін-өзі әлеуметтік және кәсіби билеуге, өздігінен дамуға, өздігінен жетілуге 

қабілетті тұлға жауапкершілігі мол, өз мамандығы бойынша халықаралық стандарт деңгейінде тиімді іс-
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әрекетке қабілетті болуы, кәсіби деңгейінің өсуіне ынталы болуы, әлеуметтік және кәсіби бейімділігі жоғары, 

үш тілді: мемлекеттік тілді - қазақ тілін, ұлтаралық қатынас құралы ретінде орыс тілін, дүниежүзілік 

экономикалық кеңістікке кірігу тілі ретінде ағылшын тілін еркін мең- герген тұлға болуы тиіс. Бұл міндетті 

шешудің маңыздылығы Қазақстанның жаhандану жағдайында ұлттық білім жүйесінің бәсекеге қабілеттілігін 

арттыруға ұмтылысымен айқындалады. «Көптілділік» термині орыс тілінен шық- қан, қоғамда әр түрлі 

тілдердің таралуы, жеке тұлғалардың бірнеше тілдік құралдар арқылы сөйлесу мүмкіндігі ретінде түсінік 

беріледі. Біздің республика көптілді болып табылады, өйткені мұнда жүзден астам халықтар және Ресейдегі 130 

ұлттардың өкілдері өмір сүреді. Ал бүкіл әлемде 3 мыңға таяу тірі тілдер бар деп саналады. Қазақстан 

Республикасының 2011-2020 жыл- дарға арналған Тілдерді қолдану мен дамыту- дың Мемлекеттік 

бағдарламасында Қазақстан халықтарының тілдерін дамытудың стратегиясы көрсетілген және ол мынадай 

негізгі төрт мақсатқа негізделген: Бірінші мақсат: мемлекеттік тіл – ұлт бірлігінің басты факторы. Екінші 

мақсат: мемлекеттік тілді кеңінен қолдануды көпшілікке тарату. Үшінші мақсат: дамыған тіл мәдениеті — 

зиялы ұлттың күш-қуаты. Төртінші мақсат: қазақстан халқының лингвистикалық капиталын дамыту. Қазақстан 

халқының лингвистикалық капиталын дамыту мақсаты мемлекеттік тілге қоса еліміздегі басқа да тілдерді 

оқып-үйренуді міндеттейді. Бұл мақсаттың аясында қазақ жұртын мекендейтін халықтардың тілдерін дамыту 

міндеттелген. «Өзге тілдің бәрін біл, Өз тіліңді құрметте!» деген Қадыр Мырза Әлидің әйгілі өлеңінде 

лингвистикалық капиталдың негіздемесі жатыр. 2016ж. өмір сүріп жатқан халықтардың мәдениеті мен 

дәстүріне құрметпен қарайтын, үш тілде еркін меңгерген, көпмәденилік тұлғаны тәрбиелеу ісіне көп мән 

беріледі.  

Тәуелсіз елімізде негізгі үш тілді дамытуға басымдық беріле отырып, мемлекетімізде өмір сүріп жатқан 

басқа халықтардың тілдері де назардан тыс қалған жоқ. Өйткені, мәдениет мен тілдердің саналуандығы – бұл 

Қазақстанның ұлттық байлығы. Яғни, еліміздегі кез-келген этностың өкілі қай тілде білім алатынын ерікті 

түрде таңдай алады. Қоғамымызда барлық этностардың мәдениеті мен тілін дамытудың бірегей формуласы 

жасалып отыр. Қазақстан қоғамының әлеуметтік-экономикалық, рухани қалыптасуының жаңа міндеттерін іс 

жүзінде асыруға дайын жас ұрпақты тәрбиелеудің негізгі факторларының бірі – мектепте көптілді білім беруді 

жолға қою болып табылады. Көптілді білім – көп мәдениетті тұлғаны қалыптастырудың өзегі. Қазақ тілі – 

мемлекеттік тіл, ал орыс тілі мен шетел тілдерінің бірін білу тұлғаның ой- өрісін кеңейтеді, оның «сегіз қырлы, 

бір сырлы» тұлға болып дамуына жол ашады, ұлтаралық қатынас мәдениетін, толеранттылығын және 

планетарлық ойлауының қалыптасуына мүмкіндік туғызады. Қазақ тілін тереңдетіп оқыту, сонымен қатар 

көптілділікті меңгертуді жолға қою – бүгінгі таң Қазақстан Республикасының жалпыға міндетті білім беру 

стандарты тіл үйренушілерге кәсіби білім беруде және оқу үрдісінде көпмәденилік білім беруді енгізу 

мүмкіндігін қарастырады. Тілдік пәндерді оқу барысында білім алушылар әр ұлт пен әр тілдің өзіне тән 

ерекшеліктерімен танысып, әр тілдің ұлттық нормаларының көптүрлілігіне, оларды бағалауға немесе 

салыстыруға болмайтынына көз жеткізеді және тілдерге тән бұл ерекшеліктерге түсіністікпен қарай отырып, әр 

азамат өз бойында басқа ұлттарға деген құр- меттеушілік сезімді қалыптастырудың маңыздылығын түсінеді. 

Көпмәденилік білім беру туралы сөз қозғаған кезде әр түрлі тілдер мен мәдениеттер арасындағы қарым-

қатынастар мәселелеріне ерекше көңіл аударған жөн, өйткені бұл білім беру саласындағы қазақ тілін оқыту 

мәселесінің кеңінен қанат жаюына және бұл арқылы елдегі басқа ұлттар мен мәдениеттерге деген сыйластық 

қарым-қатынастың дамуына ықпал етеді.Жер жүзінің өркениетті елдерінде білім – ең алдымен экономиканың 

негізгі өндіруші саласы болып есептеледі. Ендеше, білім мен ғылымды дамытпай, мемлекетті алға сүйреу 

мүмкін емес. Еңбек ресурстарының бәсекелестігі тікелей білімге қатысты. Әсіресе, қазіргі әлемдік жаһандану 

кезеңінде жастарға берілер білімнің мазмұнының ұлттық құндылықтарға, мәдениетаралық түсінік-пайымға, 

ақпараттық жетістіктерге, сонымен бірге, әрине, халықаралық тілдерді меңгеру үрдісіне де қатысы орасан. Б. 

Хасанұлы Қазақстандағы «тілдердің үштұғырлығы» саясатына қатысты: «Көп- ұлысты тілдік қатынас 

сұранысы – үштілділік. Қазақстандағы қостілділікті де, үштілділікті де тек қана Қазақстанның мемлекеттік тілі 

не- гізінде дамыту шарт», - деген болатын [2, 48]. 

Үштілділіктің қазақ тілі сыңарын алдымен дамытуды басты назарға ұстай отырып, жүр- гізілген тіл 

саясаты еліміздегі әлеуметтік-тілдік ахуалдың тұрақтылығын, мемлекеттік мәртебесіндегі қазақ тілінің кеңінен 

қанат жаюын қамтамасыз етеді. Көптілді болу – уақыт талабы. Тіл арқылы өсіп келе жатқан ұрпақты әмбебап, 

жаһандық құндылықтарға қосу, әлемдік кеңістік пен көршілес мәдениеттер өкілдерімен қарым-қатынас жасап, 

сөйлесе білу дағдыларын қалыптастыруға болады. Көптілділік қазіргі әлемнің басты мәселесі – адамдар 

арасындағы келісім мен өзара түсінушілікті шешуге көмектеседі. Елдің ертеңі өресі биік, дүниетанымы кең, ке- 

мел ойлы азаматтарын өсіру үшін бүгінгі ұрпаққа ұлттық рухани қазынаны әлемдік озық ой-пікірімен 

ұштастырған сапалы білім мен тәрбие берілуі қажет. 

Ойымды қорыта келе, Елбасының мына бір сөзімен аяқтағым келеді: «Дауға  салса алмастай қиған, 

сезімге салса қырандай қалқыған, ойға салса қорғасындай балқыған, өмірдің кез-келген орайында әрі қару, әрі 

қалқан болған, әрі байырғы, әрі мәңгі жас, отты да ойнақы – Ана  тіліміз». 
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MULTILINGUALISM AS ONE OF THE PRIORITIES OF THE MODERN EDUCATION 
 

In modern world in connection with the processes of self-determination of nations a very important task of the 

state is in the decision of language problems in society. First of all, problems relate to the use of languages in the formal 

and informal communication, language teaching in schools and universities, in the relations between nations. The aim 

of education at the present stage isn’t only in knowledge, but also in the formation of core competencies that should 

equip students for life in society. Among them - the ability to communicate orally and in writing forms which assumes 

knowledge of several languages. Education in three languages will contribute students in familiarizing to the culture and 

traditions of different nations. 

Multilingual education typically refers to "first-language-first" education that is, schooling which begins in the 

mother tongue and transitions to additional languages. Typically MLE programs are situated in developing countries 

where speakers of minority languages, i.e. non-dominant languages, tend to be disadvantaged in the mainstream 

education system.  

On 27 January 2012 Nursultan Nazarbayev took the floor with his annual message to the people of Kazakhstan 

and set main priorities of national education. Firstly, education must be competitive, high-qualified in such way that 

alumni of Kazakhstani schools could easily continue their education in the universities abroad. Today we can speak 

about complete work on institutional provision to realize state program on education development in the Republic of 

Kazakhstan for 2011-2020 years. One of the basic competences is multilingualism, Eurasian multiculture, and 

communicativeness. 

Nowadays, multicultural education in the Republic of Kazakhstan is one of the main trends in the system of 

higher education. It is university which is considered as a main stage in the process of formation and development of 

multicultural personality. It is the stage when values and life principles are cognitively formed. Only university is able 

to provide positive environment to a student which provides harmonic combination of development of humanistic 

features in a person with an opportunity of full realization of its national, cultural and ethnical needs. According to the 

objectives set in state program on education development of the RK for 2011-2020 years by President of the Republic 

of Kazakhstan and cultural program “Language trinity” which says all Kazakhstani citizens will have to acquire 95% 

Kazakh language, 25% Russian language and 25% English language by 2020.  

According to the data of the Ministry of Education and Science of the RK, the introduction of multilingualism in 

the universities of Kazakhstan has started since 2008. 1,4% students study in foreign language out of 360.000 full-time 

students, 8,3% teaching staff knows a foreign language out of 40.500 teaching staff. In 2011 courses “Professional 

Kazakh (Russian) language” and “Professional foreign language” were introduced into the sample educational plans of 

bachelor’s studies. Level model of studying languages based on international standards is being introduced. Universities 

can obtain institutional and specialized accreditation in three languages. The systematic work on publishing and 

translation of basic books of universities into state language is being conducted. 

Today, in the age of globalization and technologizing, intensification of the search for effective conditions and 

mechanisms of education of youth who can be capable in dialogue with other cultures are observed. The history of the 

society shows that the prosperity of society depends not only on the economy and technology, and not even on a 

common culture, but on the culture of the word. Indeed, the preparation of a versatile professional with a high level of 

culture (including the culture of the word) - is the main problem of education. In fact, current stage of development of 

society, the language situation of Kazakhstan - multiethnic, with a long history in which the intertwined people, nations, 

culture currently dictate the need to develop basic principles and methodological approaches to formation of 

communicative language person. 

According to President N.Nazarbayev, “... Kazakhstan is unique and strong in its multiethnicity. On its land a 

unique multicultural space is formed... Multiculturalism of Kazakhstan -is a progressive factor in the development of 

society. Eurasian roots of people in Kazakhstan allows to connect with the Eastern, Asian, Western, European flows and 

create Kazakhstan's unique version of multiculturalism." 

Multilingualism is the basis of the formation of a multicultural identity. Multilingual education –is a focused, 

organized, normalized three-pronged process of learning, education and development of the individual as a multilingual 

identity based on the simultaneous acquisition of several languages. Also it is a socially significant experience of 

mankind embodied in language knowledge and skills, language and speech activity, as well as in the emotional and 

evaluative attitude towards languages and cultures. 

The goal of multicultural and multilingual education may lay in the formation of a man, capable of active life in 

a multinational and multicultural environment, having a strong sense of understanding and respect for other cultures, the 

ability to live in peace and harmony with people of different nationalities, races and beliefs. Multilingualism with 

relevant principles of humanism can stimulate humanization in the national educational system. 

Multicultural education in the Republic of Kazakhstan at the moment is one of the main directions in the system 

of higher education. This education is a critical step in the process of formation and development of a multicultural 

identity, when the core values and principles of life are consciously formed. Multilingualism is able to provide to 

student with an enabling environment, providing a harmonious blend of universal humanist qualities of the person with 

the ability to complete the implementation of its national, cultural, ethnic needs. It should be noted that in the present 
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conditions the image of a person's life in a certain way is unified, erased many national differences, a person lost touch 

with their roots, impaired moral experience of previous generations. Therefore, society have to use all its unique 

experience and knowledge of the cultural traditions of the people and ethnic groups, human values and world culture in 

the creation of favorable educational and educational environment conducive to the formation of socially active person. 

Undoubtedly, the basis for the formation of a multicultural identity is multilingualism. Multilingualism is 

considered as an effective tool for training the younger generation in an interconnected and interdependent world. 

Learning principles of system: the Kazakh language - Russian language – English. President Nursultan Nazarbayev has 

set the highest rate before the domestic education. It must become a competitive, high-qualified, so that graduates of 

Kazakh schools could easily continue their studies in foreign universities. 

The relevance of multicultural and bilingual education is determined by the general global trend towards 

integration in the economic, cultural and political spheres. We understand multilingual training as a purposeful process 

of initiation to the world culture by means of several languages when studied languages act as a means of understanding 

the scope of specialized knowledge, assimilation of cultural, historical and social experience of various countries. 

Kazakhstan, while remaining multi-ethnic and multi-confessional state, is experiencing today a complicated and 

contradictory period of its cultural and linguistic development, as evidenced by the language situation, the characteristic 

of which is given in the Concept of the language policy in Kazakhstan. It should be noted that almost all the documents 

in the language of a core idea of the policy is the need to master several languages. 

It is known that only the state can successfully develop and fit harmoniously in a number of leading countries of 

the world, which is able to create for their citizens decent living conditions for the acquisition of high-quality and 

modern education. In this regard, the new sound is the problem of language education. The starting point in this is the 

idea that the study of any language must be accompanied by the study of the culture media of the language. In this 

regard, it would be correct to speak about multilingual education, which should result in multilingual citizens of society. 

The pillars of this multilingualism must be the native language, which reinforces the awareness of belonging to their 

ethnic group, the Kazakh language as the state language, the possession of which contributes to the successful civic 

integration, the Russian language as a source of scientific and technical information, foreign and other non-native 

language, to develop the human capacity for self-identification in the world community. Therefore, the study of a 

foreign language as one of the main indicators of human adaptation to the new socio-political and socio-cultural 

realities becomes now an actual scientific-theoretical and scientific-practical task. In addition, the objective was 

necessary to rethink established in the period of independence, the traditional concept of language policy and language 

situation. 

The main purpose of learning the English language among students is the development of a multicultural 

identity, capable of social and professional self-determination, knowing the history and traditions of its people, 

multilingual, able to carry out communicative activity-related operations in the three languages in all situations, striving 

for self-development and self-improvement. 

English is the mother language for more than 400 million people living in 12 countries, which include the US, 

Canada, England, Australia, New Zealand and others in more than 30 countries, such as India, Singapore, Philippines, 

Malaysia, Burma, and many others, it is widely used in the national scale with national languages. English is ranked 1st 

in the world among foreign languages taught in secondary and high schools, as well as various courses for adult’s 

educational system. In Kazakhstan, for example, 70% of pupils and students of secondary and higher educational 

institutions learn English language. Proficiency in English is becoming the norm for the scientific and technical 

intelligentsia in most developed countries. It is the primary means of communication when dealing with foreign tourists 

attendants on all continents. It is believed that currently about 1 billion people, that is, 1/5 of the population of our 

planet, in varying degrees, speak English. 

Nowadays, the English language plays a crucial role in the areas of human activity such as science, technology, 

economics, trade, sport, tourism. When Swedish, German or even Japanese scientists want to inform their foreign 

counterparts about their findings or share interesting results, they publish scientific articles in magazines in English. 

This language became the language of international aviation and shipping. English serves as a working language of the 

overwhelming majority of the international scientific, technical, political and professional international conferences, 

symposia and seminars. In summary, we can confidently assert that the English language in the world today performs 

the same important role in Europe as in the Middle Ages played Latin. 

The content of multicultural education is multidimensional and has a high degree of interdisciplinary, which 

allows us to consider the problem of multicultural education as part of humanitarian disciplines, the natural sciences, 

artistic and aesthetic cycles and special courses on the history and culture of individuals. 

Thus, for the formation of the competitive expert, outgoing positive personality, capable of active and effective 

life in the multiethnic and multicultural environment, which has developed a sense of understanding and respect for 

other cultures and the ability to live in peace and harmony, must be multicultural and multilingual education. 
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ЗНАНИЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА СЕБЕ НЕ В УБЫТОК 

 

«Знание иностранного языка облегчает международное общение», - кто из нас не слышал эту фразу? И 

нам в гимназии, 11 лет обучая английскому языку, также это говорили. Ещё был французский, правда, в 

объёме, как говаривал наш учитель: «Чтобы в Париже случайно не попали в квартал «Красных фонарей», а 

если попали – то не случайно». По окончании гимназии я не был уверен ни в собственном знании языков, ни в 

их жизненной необходимости. Но сложилась такая обстановка, когда понимаешь, что наша безопасность – в 

наших руках, в наших умах, в наших знаниях. 

Предлагаю вниманию читателя свой опыт в защите гражданских прав и соблюдении собственных 

интересов и роль знания английского языка в этом процессе. Мой опыт касается защиты своих прав в сфере 

интернет-торговли  - приобретении товаров посредством иностранного сайта. 

Однажды я остановил свой выбор на сайте AliExpress. В карточке любого товара можно найти 

информацию о нём, сроках поставки, о  возврате товара при обнаружении недостатков.  

Русскоязычный вариант сайта существует, но «карточки товара» представляют собой механический 

подстрочный перевод английского варианта. Например, ювелирная подвеска для браслета превратилась в 

«золотой траншеекопатель кепка бусины подходит пандора»[3]. Вот тут и начинает пригождаться знание 

английского языка как основы правильного и безопасного выбора. Совершенно справедливо, что Статья 10. 

«Информация о товарах (работах, услугах)» -  одна из самых объемных и подробных в законе  «О защите прав 

потребителей» [2]. Если таковая информация недоступна или непонятна, то велик риск для покупателя как 

финансовый (материальный убыток при неверном выборе и законодательно установленной невозможности 

возврата), так и риски для безопасности (причинение вреда жизни и здоровью потребителя при неправильной 

эксплуатации товара). Проанализировав всё вышеизложенное, я перешёл на совместное использование 

русскоязычной и англоязычной версии сайтов, применяя обе для информационной подстраховки.  

Следующий этап - возмещение продавцом убытков при обнаружении недостатков в присланном товаре. 

Условия получения компенсации хорошо изложены на русском языке, но в процедуру получения этих средств 

входит диалог с продавцом, а вести его возможно только на английском языке, окно для комментариев не 

принимает никакие символы, кроме «латиницы». Тут от моего знания языка напрямую зависела сумма 

получаемой компенсации: правильно описать недостатки товара, понять возражения продавца, представить 

свои контраргументы и получить именно ту сумму, которую определил я, а не продавец. Мне пришлось 

аргументировать свои требования нормами законодательства РФ: «Потребитель вправе предъявить 

предусмотренные статьей 18 настоящего Закона требования к продавцу в отношении недостатков товара, если 

они обнаружены в течение гарантийного срока или срока годности»[2]. В итоге продавец согласился с моими 

доводами и вернул определенную мной сумму. Повторюсь, что этот диалог был на английском языке.  

Кульминационным эпизодом моих взаимоотношений с AliExpress стало получение автомобильного 

мини-пылесоса вместо заказанной Web-камеры. Главной сложностью в этой ситуации являлось условие 

компенсации: не больше суммы оплаты товара. Но камера была куплена за 10% её первоначальной стоимости. 

Таким образом, перспектива получить предложенные продавцом 10% реальной стоимости и стать обладателем 

копеечного пылесоса вместо дорогостоящего гаджета меня не устраивала. Наши переговоры заняли почти 

месяц по времени и два экрана компьютерного текста по объёму. 

Результат был получен благодаря использованию российской нормы права из закона «О защите прав 

потребителей» и адекватного его перевода на английский язык, понятного и убедительного для иноязычного 

продавца.  

Финансовые интересы моей семьи оказались надёжно защищены, а я стал обладателем очень нужной 

мне Web-камеры и совершенно ненужного мне мини-пылесоса (ничего, отдам маме, для её автомобиля это, 

наверняка, вещь необходимая). Надеюсь, что мне удалось в своей работе показать важность знания 

иностранных языков не только для общения, но и для обеспечения собственной уверенности и безопасности.  
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PROBLEMS AND METHODS IN LEARNING FOREIGN LANGUAGES 

 

Todays modern society needs more than ever the professionals, speaking several languages. But the problem is 

that there are not so many students and young specialists, who know two and more foreign languages.  

Today English is the language of the world. Over 350 million people speak it as a mother tongue. The native 

speakers of English live in Great Britain, in the United States of America, Australia and New Zealand. English is one of 

the official languages in the Irish Republic, Canada and South African Republic. As a second language it is used in the 

former British and US colonies. 

Take a look at European countries that have most successfully succeeded in mastering languages, despite the fact 

that most of them do not require this knowledge in their activities. Do they have a gift for languages, the Answer is no. 

It is enough to have interest and effort.  

This article will consider a number of questions asked by the student on the initial way of learning languages. On 

some you can answer now, and quite clearly, while others entail new. So what are the issues faced by people in learning 

foreign languages.   

What are the different methods of learning foreign languages? Which one is the most productive? What is the 

basis of language learning? How to quickly memorize words? Is it enough to just read books in a foreign language, or 

shall we go to the movies? How to enrich vocabulary? How much time will it take? 

The basis of school and University is the Foundation of basic knowledge, and to acquaint students with the 

process of learning language. This means that is taught not the language, a subject is taught only as a manual for 

learning a foreign language, with examples. 

In my work I interviewed students and young professionals of different ages. The problems that students 

experience are variety.  

Why don’t learn a foreign language? The simplest explanation is "no ability to 

languages". But this is true only in part. Much more often the reason lies in the other reasons. May be method of 

learning is not so good. May be it's psychological incompatibility with the teacher. May be the men are not aware of 

their unwillingness to learn. About these issues and how to address them will go discussed below.  

1. A common mistake of traditional methods is that they require to be translated. However, a person may well 

use a foreign language, but will translate into his native language very "clumsy". Even more often situation, when a 

person has almost understood what is said in the foreign phrase, but can’t to translate yet. It is necessary to educate 

students to translate words and phrases rightly only professional translators. For other people, they need to speak and 

understand what they are telling about, to express thoughts and to think in a foreign language.  

2. In different languages the scopes of the concepts, usage, and way of expressing thoughts are often different. 

Knowledge of all words and grammar rules does not always allow to speak in the language so that it sounded correctly. 

3. When you turns to the dictionary for translation, you need to view all its values. This allows to get an idea 

about the scope of the concept, which is often different from those in their native language. 

4. To accurately translate, you have to realize the meaning of the whole sentence and then retell it in your own 

words in another language, not to translate words, phrases, and grammatical designs. 

5. The juxtaposition of "know the word" – "not know the word" does not reflect reality. Actually there is a wide 

range of conditions between these extremes. [3] 

Common mistakes in learning languages are the same in each situation. All people, who only start the study 

unknown language, make a very simple mistakes. There they are: 

1. Lack of curiosity. 

In language learning, attitude can be a key factor in how a student progresses.  

On the other hand, a learner who is keen about the target culture will be more successful in their language 

studies. The culturally curious students will be more receptive to the language and more open to forming relationships 

with native speakers. 

2. Rigid thinking. 

Linguists have found that students with a low tolerance of ambiguity tend to struggle with language learning. 

Language learning involves a lot of uncertainty – students will encounter new vocabulary daily, and for each 

grammar rule there will be a dialectic exception or irregular verb. Until native-like fluency is achieved, there will 

always be some level of ambiguity. 

3. A single method. 

Some learners are the most comfortable with the listen-and-repeat drills of a language lab or podcast. Some need 

a grammar textbook to make sense of a foreign tongue. Each of these approaches is fine, but it’s a mistake to rely on 

only one. 

Language learners who use multiple methods get to practice different skills and see concepts explained in 

different ways. What’s more, the variety can keep them from getting stuck in a learning rut. 

4. Fear. 
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It doesn’t matter how well a person can write in foreign script, conjugate a verb, or finish a vocabulary test. To 

learn, improve, and truly use your target language, we need to speak. 

This is the stage when language students can clam up, and feelings of shyness or insecurity hinder all their hard 

work. In Eastern cultures where saving face is a strong social value, EFL teachers often complain that students, despite 

years of studying English, simply will not speak it. They’re too afraid of bungling the grammar or mispronouncing 

words in a way that would embarrass them. 

5. Not listening enough. 

There’s a school of linguistics that believes language learning begins with a “silent period”. Just as babies learn 

to produce language by hearing and parroting sounds, language learners need to practice listening in order to learn. This 

can reinforce learned vocabulary and structures, and help learners see patterns in language. [2] 

The key is that those mistakes help language learners by showing them the limits of language, and correcting 

errors before they become ingrained. The more learners speak, the quicker they improve. 

Methods of learning are different. And it gives more successful result when you make a mixture of methods you 

like.  

Today the professional language teacher has a good grounding in the various techniques and new approaches, 

and they know and understand the history and evolution of teaching methodologies. The modern teacher will in fact use 

a variety of methodologies and approaches, choosing techniques from each method that they consider effective and 

applying them according to the learning context and objectives. They prepare their lessons to facilitate the 

understanding of the new language being taught and do not rely on one specific ‘best method’.  There is no single 

method that can guarantee success. 

In the Callan Method, the teacher talks a lot and makes the students repeat questions and answers. By contrast, in 

the Silent Way Method, invented by Dr Caleb Gattcgno, the teacher tries not to talk at all! The teacher uses pictures, 

diagrams, objects to give the students problem-solving activities. The idea is that students learn better if they can 

discover the rules by themselves. Certainly that is an important part of learning. But I'm not sure it can guarantee 

success. [1] 

However, some private schools and training companies still prefer to promote a specific in-house branded 

method or approach, though often mainly for commercial or marketing reasons rather than for didactic reasons. 

Total Physical Response method draws on the basic principles of how young children learn their first language. 

Developed by James Asher, this teaching method involves a wide range of physical activities and a lot of listening and 

comprehension, as well as an emphasis on learning as fun and stimulating. Total Physical Response has limitations, 

especially when teaching abstract language and tasks, but is widely considered to be effective for beginners and is still 

the standard approach for young learners. 

Our students are using other methods in learning. They watch moves, listen to music, read books and learn 

grammar rules.   

There are a lot of methods, some of them are correct, in my opinion, other methods are wrong. Wrong methods 

don’t give you knowledge about language, the give you only translation on your native language. For example: 

Grammar Translation. Translate from English into your native language. This method is focus on written literary texts. 

If you want to learn new language for you, you need to use all methods which you can and forget about you fear 

between the language.  
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ПОЛИЯЗЫЧИЕ КАК ОДИН ИЗ ПРИОРИТЕТОВ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ В КАЗАХСТАНЕ 

 

В настоящее время при обучении иностранным языкам актуальным является вопрос формирования 

вторичной языковой личности. Под языковой личностью понимают совокупность способностей и 

характеристик человека к созданию и воспроизводству речевых произведений. Вторичная языковая личность – 

это формирующаяся в процессе приобщения к иностранному языку личность, способная, понимать различия 

между культурами. В контексте культуры язык cледует рассматривать, с одной стороны, как органическую 

часть национальной культуры языка того или иного народа, как великое духовное наследие, завещанное 

современникам их предками, с другой – как важнейший фактор развития самой культуры. Знание иностранного 

языка значительно расширяет возможности человеческого общения. 
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Сегодня никто не станет подвергать сомнению факт политической, экономической и культурной 

интеграции, происходящей в процессе глобализации в современном мире. Страны и народы активно 

сотрудничают и взаимодействуют во всех сферах жизни, будь то политика, экономика или культура, на разных 

уровнях – от личного общения до международных встреч, используя последние достижения информационных 

технологий. Искусство общения, знание психологических особенностей, организованная и компетентная речь 

крайне необходимы специалисту, работа которого предполагает постоянные контакты с деловыми партнерами, 

а умение строить взаимоотношения с людьми лежит в основе жизненного и профессионального успеха. 

Сегодня, в век технологизации и глобализации, наблюдается активизация процесса поиска эффективных 

условий, механизмов воспитания молодежи, способной к диалогу с другими культурами. История общества 

показывает, что процветание общества зависит не только от экономики и техники и даже не от общей 

культуры, а от культуры слова. И действительно, подготовка разностороннего специалиста, обладающего 

высоким уровнем культуры (в том числе и культуры слова)– главная проблема образования сегодня. Реалии 

современного этапа развития общества, языковая ситуация в Казахстане – многонациональном, с многовековой 

историей, в которой переплелись народы, нации, культуры, в настоящее время диктуют необходимость 

разработки основных методических принципов и подходов к формированию коммуникабельной языковой 

личности. 

Языковая политика в Казахстане — путь интеграции Казахстана в мировое сообщество. 

Полиязычие (или многоязычие, многолингвизм) - использование двух или более языков, либо отдельным 

говорящим, либо обществом говорящих. В населении мира многоязычные преобладают над одноязычными. 

Такие явления, как глобализация и социальная открытость, способствуют распространению многоязычия. 

Благодаря тому, что Интернет во многом облегчил доступ к информации, в том числе на иностранных языках, 

люди всё чаще сталкиваются с иностранными языками даже без прямого контакта с их носителями. 

Система принципов обучения в системе полиязычия: казахский язык – русский язык – английский язык; 

- изучение языков идет параллельно, языки не пересекаются, опорой является родной язык; 

- обучение иностранному языку это обучение речевому мышлению, овладение новыми средствами 

выражения мыслей и мира изучаемого языка; 

Развитие полиязыкового сознания личности; 

- алгоритм развития речи; мысленная, устная – письменная; коммуникация.  

«Казахстан должен восприниматься во всем мире как высокообразованная страна, — неоднократно 

подчёркивал Президент, — население которой пользуется тремя языками. Это: казахский язык — 

государственный язык, русский язык — как язык межнационального общения и английский язык — язык 

успешной интеграции в глобальную экономику» [4]. Для казахстанцев идея триединства языков особенно 

важна, поскольку сформулирована была Главой государства как ответ на вызов времени, как решение 

насущной жизненной потребности общества, активно интегрирующегося в глобальный мир. Интеграция 

Казахстана в мировое сообщество зависит сегодня от осознания и реализации простой истины: мир открыт 

тому, кто сможет овладеть новыми знаниями через овладение доминирующими языками. Благодаря инициативе 

Президента наше государство приступило к реализации концепции полиязычия в образовании, потому что 

именно полиязычие послужит укреплению конкурентоспособности Казахстана. 

В ежегодном Послании Президента РК Н.А. Назарбаева народу Казахстана «Социально-эконимическая 

модернизация – главный вектор развития Казахстана» отмечена актуальность полиязычного обучения, 

поскольку «одной из важных ценностей и главным преимуществом нашей страны являются 

многонациональность и многоязычие». В соответствии с задачами поставленными Президентом РК в 

Государственной программе развития образования Республики Казахстан на 2011-2020 гг., государственной 

программе функционирования и развития языков на 2011-2020 гг. И культурной программе «Триединство 

языков» к 2020 году все казахстанцы должны овладеть казахским, 95% - русским и 25% - английским языками. 

Казахский язык обрел статус государственного языка, что означает, что он призван объединять всех 

граждан страны и выполнять консолидирующую функцию в социуме. Русский язык в силу массового владения 

им, является фактором расширения информационных гаризонтов в современном мире. Английский язык на 

сегодня представляет собой одно из необходимых условий подлинной конкурентоспособности нации. 

Поликультурное образование в Республике Казахстан на сегодняшний момент является одним из 

главных направлений в системе средне – специального и высшего образования. Именно образование является 

важнейшим этапом в процессе формирования и развития поликультурной личности, этапом, когда осознанно 

формируются основные ценности и жизненные принципы. Именно Полиязычие способно предоставить 

студенту благоприятную среду, обеспечивающую гармоничное сочетание развития гуманистических 

общечеловеческих качеств личности с возможностью полной реализации его национально-культурных, 

этнических потребностей. 

Для решения этой задачи необходимо: 

1. Способствовать формированию общегражданских ценностей личности, активной гражданской 

позиции, возрождения и сохранения духовно-нравственных традиций. 

2. Воспитывать чувства уважения и патриотизма, гордости за свою Родину, учебное заведение. 

3. Воспитывать чувство толерантности, позитивной установки личности. 

4. Развивать положительное отношение к культурным ценностям казахстанского общества на основе 

изучения мировой художественной литературы. 
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5. Формировать представление о здоровом образе жизни, привлекать к участию в культурно-спортивных 

мероприятиях. 

Известно, что только то государство может успешно развиваться и гармонично вписаться в ряд ведущих 

стран мира, которое сумеет создать для своих граждан достойные условия для приобретения качественного 

образования. 

В этой связи новое звучание приобретает проблема языкового образования. Исходным при этом является 

идея о том, что изучение любого языка должно сопровождаться изучением культуры носителей этого языка. 

Причем этот процесс должен протекать синхронно, не в раздельных плоскостях. В связи с этим было бы 

правомерно говорить о полилингвокультурном образовании, результатом которого должно стать многоязычие 

граждан общества. Слагаемыми этого многоязычия должны явиться родной язык, который закрепляет 

осознание принадлежности к своему этносу, казахский язык как государственный, владение которым 

способствует успешной гражданской интеграции, русский язык как источник научно-технической информации, 

иностранный и другие неродные языки, развивающие способности человека к самоидентификации в мировом 

сообществе. Поэтому изучение иностранного языка как одного из главных индикаторов адаптации человека к 

новым социально-политическим и социально-культурным реалиям становится в настоящее время актуальной 

научно-теоретической и научно-практической задачей. Кроме того, объективно возникла необходимость по-

новому осмыслить сложившиеся в период независимости традиционные концепции языковой политики и 

языковой ситуации. 

Президент страны Н.А. Назарбаев поставил высокую планку перед отечественным образованием. Оно 

должно стать конкурентоспособным, высококачественным, таким, чтобы выпускники казахстанской школы 

могли легко продолжать обучение в зарубежных вузах. 

Бесспорно, использование преподавателями инновационных методов, методов формирования интереса к 

обучению (познавательные игры, учебные дискуссии, создание проблемных ситуаций и др.), методов 

формирования долга и ответственности в обучении (поощрение, одобрение, порицание и др.); внедрение в 

образовательный процесс преподавателями и студентами новых технологий (презентаций учебного материала, 

электронных пособий, аудио- и видеоматериалов и пр.), активизируют процесс языкового обучения и 

способствуют эффективности усвоения казахского, русского и иностранных языков. 

Содержание поликультурного образования многоаспектно и отличается высокой степенью 

междисциплинарности, что позволяет рассматривать проблемы поликультурного образования в составе 

учебных дисциплин гуманитарного, естественнонаучного, художественно-эстетического циклов и специальных 

курсах по истории и культуре отдельных народов. 

В настоящее время иностранные языки становятся одним из главных факторов как социально–

экономического, так и общекультурного прогресса общества. Для сохранения многоязычия в современном 

мире предпринимаются различные меры, в том числе, наличие в образовательном процессе вуза иностранного 

языка. В рамках задачи сохранения языкового многообразия в Казахстане предполагается, прежде всего, 

создание условий для обучения родному языку представителей этносов, проживающих в Казахстане. Для этого 

планируется оказание учебно-методической помощи, а также привлечение опытных педагогов-носителей 

языка, использование международного опыта и современных технологий при обучении родным языкам. 

Важной задачей является изучение английского и других иностранных языков. В Казахстане была 

разработана Концепция развития иноязычного образования, которая с позиций нового методологического 

подхода определяет цели и содержание иноязычного образования в соответствии с международными 

стандартами —общеевропейскими компетенциями владения иностранным языком, представляющими собой 

систему уровней владения языком и систему описания этих уровней с использованием единой системы 

понятий, которая может быть использована для описания любой системы сертификации, а, следовательно, и 

любой программы обучения, начиная с постановки задач — целей обучения и заканчивая достигаемыми в 

результате обучения компетенциями. 

По мнению Президента Н.Назарбаева "...Казахстан уникален и силен своей многонациональностью. На 

его земле сформировалось уникальное поликультурное пространство… Поликультурность Казахстана - это 

прогрессивный фактор развития общества. Евразийские корни народов Казахстана позволяют соединить 

восточные, азиатские, западные, европейские потоки и создать уникальный казахстанский вариант развития 

поликультурности". 

Обучение языкам, связанное с ознакомлением с культурными, историческими, социальными ценностями 

каждого языка должно служить средством взаимопонимания между народами. Формирование языковой 

компетенции представляет ценность в обогащении своей собственной культуры в целом. 

Таким образом, для формирования конкурентоспособного специалиста, коммуникабельной позитивной 

личности, способной к активной и эффективной жизнедеятельности в многонациональной и поликультурной 

среде, обладающей развитым пониманием и чувством уважения других культур, умением жить в мире и 

согласии необходимо поликультурное и полиязычное образование. 
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ABOUT THE DEVELOPMENT OF POLYLINGUAL EDUCATION IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 

 

Nowadays contemporary Kazakhstan’s society is social modernization and desire to global integration processes, 

where the leading position in the process is an innovative education. The leader of the State N.A.Nazarbayev has 

determined quite high objectives for national education. In his Message "Building the Future Together" education and 

training in the XXI century are identified as the main priorities of state policy: "Qualitative education should be the 

basis for industrialization and innovative development of Kazakhstan." 

In 2011 Kazakhstan began implementing a strategic ten-year program to overhaul the whole education system 

both in terms of structure and teaching. It is necessary to consolidate education, research and innovation in line with 

best global practice.Modern Kazakhstan, being the multiethnic and polyconfessional state, develops in the conditions of 

a multilingualism caused by its historical development. It causes studying of languages as one of the main indicators of 

adaptation to new socio-political and welfare realities.Most clearly the problems and prospects of the language situation 

in modern Kazakhstan are reflected by the President of the country N. Nazarbayev in the language strategy "Trinity of 

languages". According to this idea positivity of the development trilingualism  is impossible without a unified political, 

ideological and cultural platform. The essence of the given platform in strategy "Trinity of languages" is defined as 

follows: studying the Kazakh language – as the state language, Russian – as the language of international 

communication and English – as the language of successful integration into the global economy. "We need the English 

language to enter the global arena,” said the President. In the President’s Address “Strategy “Kazakhstan-2050” it was 

emphasized that “the three language policy should be encouraged on the State level”. 

According to the Program of development and functioning of languages in the Republic of Kazakhstan for 2011-

2020, in relation to polylingual education it is planned to increase shares of the population of the republic who know 

English by 2014 – 10%, by 2017 – 15%, by 2020 – 20%; shares of the population knowing three languages (state, 

Russian and English) by 2014 – 10%, by 2017 – 12%, by 2020 – to 15%.The introduction of teaching three languages 

in educational process of secondary schools is certainly an important step towards to realization the Conceptions of 

development of Kazakhstan education system until 2015, and one of the basic competence is learning three languages. 

Graduates of Kazakhstan’s school will be able to continue their studies at foreign high schools. Knowledge of native 

language and state language, learning foreign languages widen students’ outlook, contribute their polycultural 

development, form tolerance and new view of the world. This definition gives the idea of what should be a new 

generation.Solving this problem the first steps have been made in the republic. Young people were given the 

opportunity to study in Kazakh, Russian and English from primary school to university. Aside from traditional foreign 

language instruction, children in 33 tri-lingual schools across the country are being taught core subjects in all three 

languages.Teaching of English has already begun in the 1st form in comprehensive schools of the republic.These 

education reforms will boost significantly the quality of the country’s higher education. Joining the European Higher 

Education area in March 2010 has brought Kazakhstan closer to European standards, opening the way for greater 

international mobility and student exchanges. The government has began offering financial assistance worth 1.35 

million dollars for students to study abroad in Europe, Southeast Asia and the Commonwealth of Independent 

States.The steady tendency to forming the polylingual education, that promotes both professional self-realization, and 

civil integration of the personality, causes for the higher school of Kazakhstan the need of training multilingual 

professionals. 

The Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan carries out purposeful work on ensuring 

high-quality preparation and professional development of the teachers with polylingual education. Multilingual 

education has been launched in 32 universities of Kazakhstan since 2013.Kazakhstan is bridging the gap between 

education and science with globally competitive research centres and a new classification of higher-education 

institutions. The level of philological education of the teachers has to conform to modern requirements and world level. 

The Ministry of Education and Science also initiated implementation of the Republican program on the professional 

development and retraining of teachers within which teachers of higher education institutions from all regions of 

http://gnezdoenarod.ru/biblio/book/toia.htm
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Kazakhstan can increase their language qualification on professionally focused English. Successful example of practical 

realization of the Kazakhstan model of polylingual education are Nazarbayev Intellectual schools and Nazarbayev 

University teaching in which is conducted in English. The Karaganda State University is one of the first in the republic 

to increase the  language qualification  of university and school teachers. 

Thus in the Republic of Kazakhstan polylingual education is one of the important directions of educational 

system development. The knowledge of foreign languages allows to be integrated into world educational process and is 

one of important characteristics of the competitive specialists in the conditions of globalization. President N. 

Nazarbayev emphasized in his Address “Strategy Kazakhstan-2050”: new political course of the established state”, that 

Kazakhstan citizens of 2050 would represent a society of educated, free people speaking in three languages. Kazakhstan 

must become a competitive country among the other countries in the world. 

The Republic of Kazakhstan  is the most peaceful and multiethnic country. This large country includes about 150 

nationalities and language minorities. Our first President makes great steps to preserve the historical heritages of our 

land, its political stability, tolerance to other nationalities, and the most crucial problem –learning the languages. We 

mean our president’s initiative of studying three languages. In his message to Kazakhstan people, 2007 "New 

Kazakhstan in the new world," Nursultan Nazarbayev proposed to begin a phased implementation of the cultural project 

"Trinity of languages". According to this project Kazakhstan should be perceived worldwide as a highly educated 

country whose population can use three languages. They are: Kazakh language - the state language, Russian language - 

as a language of international communication and English - the language of successful integration into the global 

economy", - said the President. In other words, the idea of the trinity expresses simple and clear formula: develop the 

state language, support Russian and study English. The idea of the trinity emerged not only as a beautiful concept and 

the new format of the language policy, it has been developed in connection with the necessity. Today those countries 

are  developing successfully  which are implementing the so-called smart economy and open to the world. And success 

in these areas, and new knowledge is given through acquiring the dominant languages on the planet. 

Thus, Kazakhstan took a course on mastering its citizens in three languages, based on the current realities - the 

trinity of languages will be a testament to the country's competitiveness. Is this program necessary? Of course the 

opinions are different, –but I fully support studying different languages. English is the  language of past, present and 

future, and therefore we should be able to speak English fluently. In our time, if we want to find a well –paid 

job,knowledge of English is a great advantage. Our generation is particularly competitive. We just need to know 

English. This system should be implemented in every university, school, regardless of whether it is high school or a 

special school for gifted children. At the university, we have a program of academic mobility. This program gives the 

students the chance to change the university for a term. This may be a university in Kazakhstan, and even abroad, and 

how can the student study abroad if he doesn’t know English. And  why is this program necessary for our profession? If 

future teachers like us know at least three languages, we can help the younger generation to compete with the rest of the 

world. 

Why do we have to learn the English Language? It is necessary to learn foreign languages. That's why students 

have got such subject as a foreign language at the  university. Everybody knows his native language, but it is important 

to know foreign languages. We learn English, because we understand that we can use it. For example, if we  go to 

England W'll be able to speak English too. English is used not only in England, but also in other countries. We learn 

English because we want to read foreign literature in the original. We know and   we like such English and American 

writers as Charles Dickens, Mark Twain and others. We understand that we must learn English. If we know English 

well, W'll be able to go to the library and take books by English and American writers in the original. We like to travel. 

But it is difficult to visit countries, when you don't know the language of these countries. If we know the language of 

the country, where we are going to, it will be easy to travel there. If we want to ask something, we can do it in English. 

We like to read books. And We like to read newspapers, too. If you know English, you can read and understand them. 

Now we buy many clothes from other countries. If you know English well, you can read something about the size of 

this or that thing. It is clear for you what it is made of. There are a lot of films in foreign languages. If you know them, 

you can understand films without any help. There are international friendship camps in the world. If you can speak 

foreign languages, it will be easy for you to visit such camps and speak with the boys, girls, men, women who do not 

know Russian and Kazakh. In short, we understand that we have to learn English in a proper way and we try to do it. 

Learning English is a very important. Because English language is an international language. Our president said that 

who learns many languages, they will be a broad-minded. We live in the 21st century. Therefore we have to be  ready 

for all situations. There is a proverb that tells “If you want  to change something, change yourself. Learning languages 

we can change our life”. 

Advantages of polylingual studying. Studying  many languages is very important for us. Because after learning 3 

languages we will work in high schools. For examples: Nazarbayev intellectual schools and other schools for gifted 

children. Besides we will go abroad. We are future teachers of History. In future we can teach History in English. In the 

3
rd

 and 4
th

 year of our studying we’ll study all subjects in English. This program is a chance for us. But we study at the 

university by program “Serpin”. All students in our group came from different cities and villages. The  students who 

study by this program have to study in polylinqual group. But it is not easy. We have some problems about studying in 

3 languages. These problems are: The first – speaking. By the way we can understand, we can write in English. But 

unfortunately we can’t speak English well. Now we support this educational program. We must develop this system. 

We try to develop it in our specialty. We want to teach  our History in many languages in different countries. In order to 
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achieve our aim we should work very hard. And we hope that we can  overcome the challenges we face. We do our best 

to master English. 

Thus in the Republic of Kazakhstan polylingual education is one of the important directions of educational 

system development. The knowledge of foreign languages allows to be integrated into world educational process and is 

one of important characteristics of the competitive specialists in the conditions of globalization. President N. 

Nazarbayev emphasized in his Address “Strategy Kazakhstan-2050”: new political course of the established state”, that 

Kazakhstan citizens of 2050 would represent a society of educated, free people speaking in three languages. Kazakhstan 

must become a competitive country among the other countries in the world. 
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Жарылғасын Н., СТ – 21 тобы ҚЭБҚК, Қарағанды қ. 

Ғылыми жетекші: Д.З.Аймаганбетова 

 

КӨПТІЛДІК – ЗАМАН ТАЛАБЫ 

 

Білекке сенген заманда, 

Ешкімге есе бермедік. 

Білімге сенген заманда, 

Қапы қалып жүрмелік 

Абылай хан 

Осы көптілділіктің елімізге керегі бар ма, жоқ па? Еліміздің болашағына тигізетін әсері бар ма? 

Олай болса, осы мәселеге тереңірек ену үшін еліміздің өткен тарихына көз жүгіртсек… 

Әлемде екінші ұстаз,ұлы ғұлама Әбу-Насыр Әл-Фараби өмірінде 76 ұлттың тілі білсе, өр рухты дауылпаз 

ақын Махамбет пен қазақтың бір туар ұлы  Шоқан да бірнеше тіл білсе керек. Ұлы Абай орыс-қазақ тілдерімен 

қатар парсы, араб тілдерін меңгерген. Орыс тілін орта жастан асып барып, кеш меңгерген.Қазақ тілі  еш 

уақытта  өзімен көршілес халықтың  тілдерінен сорлы болып, қатардан қалып өмір сүрмегендігі, өз сыбағасын 

ешкімге бермегендігі мыңдаған жыл тарихынан айқын. 

Көп тіл білу-заман талабы. Елбасы: «Қазақстан бүкіл әлемде халқы үш тілді пайдаланатын мәдениетті ел 

ретінде танылуға тиіс. Бұлар: қазақ тілі-мемлекеттік тіл, орыс тілі-ұлтаралық қатынас тілі және ағылшын тілі-

жаһандық экономикаға ойдағыдай кірігу тілі». Иә, «үштілділік» саясатын қайта қарау қажет деген пікірлер жиі 

сұралыа жүргені жасырын емес. Әлемдегі дамыған елу елдің қатарына қосылу үшін билік «үш тұғырлы тіл» 

саясатын қолға алып жатқаны белгілі. Ақпараттық техниканың дамыған заманында тілді үйрену қиындық 

тудырмайды, қайта  көп тіл білгеннің ешбір зияны жоқ.  

Қазақ халқы табиғатынан еліктегіш, қабылдағыш халық. Кеңес заманында орыс тілі-заманның кілті 

болды. Бұл-заман талабы еді. Орыс тілін үйреніп,орыстардың өзін жаңылыстыратын жағдайға жеттік. Енді 

алдағы асу –ағылшын тілі. Адам көп тіл білген сайын оның көкірек көзі ашылып, өмірінің көкжиегі кеңіп, өрісі 

ұлғая түсетін болады.  

«Жалпақ әлемді ауызыңа қарату үшін, рухани ерлік керек, жалпақ әлемге қысылмай, қымтырылмай 

қарау үшін, рухани байлық керек»  

Әбіш Кекілбайұлы 

«Қазақстандықтардың жаңа ұрпағы ең кемі үштілді болуы, қазақ, орыс және ағылшын тілдерін еркін 

меңгеруі тиіс. Еуропада көптілділік қалыпты нормаға айналған, біз де осы қатардан міндетті түрде табылуға 

тиіспіз. Ағылшын тілін кең тұрғыда білмей, ұлттың нағыз бәсекеге қабілеттілігі туралы айту қиын»  

Н.Ә. Назарбаев 

«Мектеп жасына дейінгі білім беру деңгейінде үш тілді оқытуды жаппай енгізуді қамтамасыз ету қажет. 

Осылайша біз тілдерді меңгерудің қисынды жүйесін қалыптастыра аламыз: әліпбиі – балабақша деңгейінде, 

мектепте – базалық деңгей, университет пен колледжде – мамандық бойынша кәсіби тіл». 

Еліміздің әлемнің дамыған мемлекеттер қатарынан орын алу үшін бәсекеге қабілетті, жан-жақты 

дамыған жас ұрпақты қалыптастыру мәселесі алға шығып отыр. Өйткені, тек бәсекеге қабілетті азаматтар ғана 

Отанымыздың тұрақты дамуына, бәсекеге қабілеттілігіне өз үлесін қоса алады. Шығармашылық тұрғыдан 

ойлайтын,ой-өрісі, дүниетанымы дамыған, Қазақстан қоғамының әлеуметтік-экономикалық, рухани 

қалыптасуының жаңа міндеттерін іс жүзінде асыруға дайын жас ұрпақты тәрбиелеудің негізгі факторларының 

бірі – мектепте көптілді және билингвалды білім беруді жолға қою болып табылады.  
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Біз үштілділіктен не күтеміз? 

 Мемлекеттік тілдің қажеттілігін арттырумен қатар, тілдік ортаны кеңейтеді. 

 Білім алушының коммуникативтік және ақпараттық құзіреттілігін арттырады. 
 Рухани адамгершілік, ұлтаралық қатынастар мәдениетінің деңгейін жоғарылатады. 
 Қабілетті балалардың танымдық сұранысын қанағаттандырады. 
 Еңбек нарығында, өмірлік қызметте тілдік кедергілерге ұшырамайды. 
 Басқа ұлт өкілдері студенттерінің мемлекеттік тілді меңгерулеріне жол ашады. 
 Креативті дүниетанымы бар, қазіргі заманға қажетті тілдерді меңгерген, білімге ынтасы жоғары, жан 

жақты мәдениетті, нарықтық экономика жағдайында бәсекеге қабілетті тұлға қалыптасады [2]. 

Ағылшын тілін меңгеру дегеніміз:  

 Ғаламдық ақпараттар мен инновациялардың ағынына ілесу. 

 Әлемдегі ең үздік, ең беделді жоғары оқу орындарында білім алуға мүмкіндік мол. 
 Әлемнің кез-келген нүктесінде бизнеспен айналысу. 

 ҚР Білім және ғылым министрлігінің жетекші нұсқаулықтарын алғышарт ете отырып, көптеген оқу 

орындарында көптілді білім беруді дамыту орталықтары құрылды.  

 Көптілді білім берудің нормативті-құқықтық базасын дайындау. 

 Көптілді білім беру жүйесін ғылыми-әдістемелік тұрғыда қамтамасыз етуде арнайы мамандықтарға 

орай ағылшын тіліндегі оқулық, оқу құралдарын, үш тілді терминологиялық сөздіктерді әзірлеу, көптілді 

топтарда қазақ, орыс, ағылшын тілдерін меңгеруге қатысты оқу-әдістемелік кешендерді даярлауға бағыт беру. 

 Жоғары оқу орны оқытушылары мен студенттері үшін ағылшын тілі курстарын жүргізу.  

Қайда барсанда ағылшын тілі керек. Себебі дамыған мемлекеттердің барлығы дерлік ағылшын тілін өз 

ана тілдері деп санайды. 1-суретте көрсетілгендей дамыған мемлекеттердің барлығы ағылшын тілін ана тілі деп 

санайды [2]. 

 

Ағылшын тілінде сөйлейтін 

мемлекеттер 

АҚШ  

Индия 

Канада  

Сингапур  

Филиппин 

Австралия 

Ұлыбритания 

1 – сурет. Ағылшын тілін ана тәлә ретінде қабылдаған Дүниежүзінің алпауыт елдері. 

 

2011 жылы EF компаниясы, ағылшын тілін оқыту, тілдерді дамытуға арналған халықаралық зерттеу 

жүргізді. Нәтижесінде ағылшын тілінде еркін сөйлейтін 5 елдерге: Норвегия, Нидерланды, Денмарк, Швеция 

және Финляндия анықталған, сондай-ақ соңғы 5 орында Панама, Колумбия, Тайланд, Түркия мен Қазақстан. 

2015 жылы Қазақстан ересек тұрғындардың арасында ағылшын тілін меңгеру деңгейі айтарлықтай 

жақсарды, ол 11,23% өсті. Олар 18-ден 34 жасқа дейінгі аралықта. 2015 жылы EF EPI (EF English Proficiency 

Index) компаниясы жүргізген зерттеу бойынша Қазақстан 63 елдің арасынан 54-ші орын алып. Және осы 

зерттеу бойынша ерлерге қарағанда әйел адамдар ағылшын тілін жақсы меңгерген. 2 – суретте осы 2011-2015 

жылдар аралығындағы Қазақстанның ағылшын тілін меңгеру деңгейі көрсетілген [3]. 
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2 – сурет. 2011-2015 жылдар аралығындағы Қазақстан көрсеткіші. 

 

Көптілді білім беру ісінде атқарылып жатқан жұмыстардан шығатын қорытынды мынадай 

болмақ: 

- көптілді білім беру- бұл мектепте оқу пәндерін екі немесе одан да көптілде аудармасыз оқыту; 
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- билингвалды білім беру - оқу және оқудан тыс жұмыстардың негізгі бағыттарын екі тілде іске асыру; 

- әрбір мектеп бітірген Қазақстан Республикасының азаматы қазақ, орыс, ағылшын тілдерін жетік біліп 

шығады; 

- көптілді меңгеру еңбек нарығында да жоғары бағаланады; 

- алыс және жақын шетелдерде тілдік көмекті керек етпейді.  

Қазіргі таңда Қазақстан қоғамының әлеуметтік-экономикалық, рухани қалыптасуының жаңа міндеттерін 

іс жүзінде асыруға дайын жас ұрпақты тәрбиелеудің негізгі факторларының бірі- мектепте көптілді білім беруді 

жолға қою болып табылады. Сол себептен осы жылы «Білім және ғылым» министрі Ерлан Сағадиевтің айтуы 

бойынша бірінші сыныпқа баратын балалар бес күндік оқу жоспарымен және барлық пәндерді үш тілде, яғни 

қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде өтеді. Бұл жоба ең алғаш болып Назарбаев зияткерлік мектебінде жұмыс 

жасай бастады. Ал 2017 жылы жоспарланып отырғандай осы жобамен 2, 5, 7 сынып оқушылары оқытылады. 

Жалпы бұл жобамен 350 мың оқытушы мен 3 млн. оқушы оқытылады. Бұл дегеніміз Қазақстанның жаңа сатыға 

көтеріліп келе жатқандығы.  

Және осы үштілділікке байланысты «қазақ алфавитін 2025 жылға қарай латын графикасына көшіруге 

дайындық жұмысын осы бастан бастап ойлау қажет». Астанада өткен Тәуелсіздік күні мерекесіне арналған 

салтанатты жиын барысында Қазақстан халқына Жолдауын арнаған Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев 

осылай мәлім етті. 

«Біз алдағы уақытта да мемлекеттік тілді дамыту бағытындағы кешенді жобаларды жүзеге асыруды 

жалғастыра береміз. Қазақ алфавитін 2025 жылға қарай латын графикасына көшіруге дайындық жұмысын осы 

бастан қолға алу қажет. Бұл қазақ тілін жаңғыртып қана қоймай, оны осы заманғы ақпараттың тіліне 

айналдырады», - деді мемлекетіміздің басшысы Н.Ә.Назарбаев . 

Біз 2025 жылдан бастап әліпбиімізді латын қарпіне, латын әліпбиіне көшіруге кірісуіміз керек. Бұл - ұлт 

болып шешуге тиіс принципті мәселе. Бір кезде тарих бедерінде біз мұндай қадамды жасағанбыз [1]. 

Балаларымыздың болашағы үшін осындай шешім қабылдауға тиіспіз және бұл әлеммен бірлесе 

түсуімізге, балаларымыздың ағылшын тілі мен интернет тілін жетік игеруіне, ең бастысы - қазақ тілін 

жаңғыртуға жағдай туғызады. 

Біз ағылшын тілін игеруде серпіліс жасауымыз керек. Қазіргі әлемнің осы «лингва франкасын» меңгеру 

біздің еліміздің әрбір азаматына өмірдегі шексіз жаңа мүмкіндіктерді ашады. 

Қорытсақ тіл бірлігіне қол жеткізу жолында қызмет ету қазақстандықтардың ортақ парызы. Ендеше жас 

ұрпақтың қазақ тіліне деген сүйіспеншілігін, өзге тілдерді оқып білуге деген қызығулары мен ұмтылыстарын 

арттыру арқылы олардың Отанға деген махаббаттарын оятып, өз тағдырын ел тағдырымен мәңгілікке 

байланыстыратын ұрпақ болып қалыптасуына қол жеткізуге тиіспіз. Ең басында қойылған сұрақтарға жауап 

берсек көптілділк әрине керек, егер Қазақстанымызды биік шыңдардан көргіміз келсе, тіл мәселесін қолға 

алуымыз керек. Сонау замандағы батырларымыз, Ляззат, Қайраттарымыз еліміз дамысын, көркейсін деп қасық 

қанын төкті емес пе. Енді біздің, яғни жастардың парызы осы елімізді, тілімізді, дінімізді сақтап қалу.   
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ПОЛИЯЗЫЧИЕ – ВЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ 

 

Термины «полиязычие», «многоязычие», «глобализация» стали наиболее часто встречаться в подходе к 

изучению иностранного языка. В странах Европейского союза широкое распространение получил принцип 

полиязычности. Европейцы придерживаются такого правила: «Каждый из нас говорит на своем родном языке, 

но мы понимаем друг друга». В качестве примера можно привести следующие страны: Финляндия, где в 

качестве второго официального языка принят шведский, на котором говорит 6% населения всей страны; 

Южный Тироль, здесь на равных правах существуют три языка: немецкий, итальянский и государственный 

французский. 

Языковой плюрализм в Казахстане рассматривается сегодня как следствие осуществленных общественно 

– политических и экономических реформ. К данным реформам относятся следующие преобразования: 

казахстанское общество становится более открытым, наше государство входит в мировое сообщество, развитие 

и укрепление межгосударственных политических, экономических и культурных связей. Все вышеназванное 

способствует тому, что иностранные языки в настоящий момент востребованы обществом. Владение 

иностранными языками расширяет профессиональную компетентность специалиста, открывает доступ к 

ресурсам мирового значение, делает специалиста конкуретноспособным не только в национальном, но и в 

мировом масштабе. 

https://www.neweurasia.net/ru/culture-and-history/skolko-kazahov-znayut-angliyskiy/
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В ежегодном Послании Президента РК Н.А. Назарбаева народу Казахстана отмечена актуальность 

полиязычного обучения, поскольку «одной из важных ценностей и главным преимуществом нашей страны 

являются многонациональность и многоязычие». Программа полиязычного обучения предусматривает создание 

новой модели образования, способствующей формированию конкурентоспособного в условиях глобализации 

поколения, владеющего языковой культурой. Знание казахского, английского и русского языков даст молодежи 

ключ к мировым рынкам, науке и новым технологиям, создаст условия для формирования мировоззренческой 

установки на конструктивное сотрудничество на основе приобщения к этнической, казахстанской и мировой 

культурам. В этом году делаются первые шаги к внедрению новой модели образования в вузах: реформируются 

стандарты образования, в вузах открыты спецотделения, где преподавание ведется на трех языках. 

По мнению Президента Н.Назарбаева: «...Казахстан уникален и силен своей многонациональностью. На 

его земле сформировалось уникальное поликультурное пространство… Поликультурность Казахстана - это 

прогрессивный фактор развития общества. Евразийские корни народов Казахстана позволяют соединить 

восточные, азиатские, западные, европейские потоки и создать уникальный казахстанский вариант развития 

поликультурности». 

Поликультуризм в деятельности педагога означает построение образовательного (воспитательного) 

процесса и профессиональной педагогической деятельности, взаимодействия с воспитанниками на принципе 

культурного плюрализма, признании равноценности и равноправия всех этнических культур, на 

недопустимости дискриминации человека по признакам национальной или религиозной принадлежности, пола 

и возраста. Поликультурное воспитание — теория и практика воспитания и образования в процессе культурно 

разнообразного взаимодействия. Казахстан исторически многонациональное государство и современное 

казахстанское общество развивается как поликультурное, что соответственно, предъявляет новые требования к 

педагогу, одним из которых является поликультурная компетентность. В данной статье поликультурная 

компетентность рассматривается в смысле этнокультурной компетентности. При этом под этнокультурной 

компетентностью понимается общая способность к результативному использованию знаний культуры, религии 

своего народа и других этносов в межнациональном общении и при решении конкретных профессиональных и 

социальных задач в поликультурном обществе; интегральная характеристика, определяющая способность 

специалиста решать профессиональные проблемы с учетом этнокультурных особенностей региона, коллектива, 

национально-психологических и религиозных особенностей. Исходя из приведенной характеристики 

поликультурного образовательного пространства, следует признать, что для современных образовательных 

систем содержание поликультурного воспитания, любого института образования, должно отвечать таким 

критериям, как: 

— отражение в учебном материале гуманистических идей; 

— характеристика уникальных этнических, национальных, самобытных черт в культурах народов 

определенного государства и мира; 

— раскрытие в культурах народов общих элементов традиций, позволяющих жить в мире, согласии, 

терпимости, гармонии; 

— приобщение учащихся к мировой культуре, раскрытие процесса глобализации, взаимозависимости 

стран и народов в современных условиях; 

— гуманизм, который выражает безусловную веру в добрые начала, заложенные в природу ребенка; 

— демократизм, базирующийся на признании равных прав и обязанностей взрослых и детей, 

предоставлении последним свободы жизнедеятельности в семье, школе, в социальной среде; 

— толерантность, терпимость иного рода взглядам, нравам, привычкам, к особенностям различных 

народов, наций, религий; компетентность, т.е. необходимость формирования особых способностей учителя и 

учащихся по овладению знаниями, воспитание интеллектуальной личности, способной решать задачи 

творческого характера в поликультурном обществе; 

— базовое основание содержания поликультурного образования, в качестве которого призван выступить 

культурологический подход-Наличие этнокультурной компетентности предполагает: 

— знание национально — психологических особенностей иноэтнических партнеров взаимодействия; 

высокий уровень конфессиональной и этнокультурной толерантности; 

— способность воспринимать себя (культуру своего народа) и индивидуальные этнокультурные 

различия окружающих людей, управлять собой в совместной деятельности с представителями других культур, 

религий, взаимодействовать и вступать в социальные контакты с людьми в поликультурном мире;  

— готовность к жизни в современном поликультурном мире, ориентация в его проблемах, ценностях, 

нравственных нормах, понимание особенностей жизни в новой социокультурной среде, ориентация в ее 

возможностях, способность к коммуникативной деятельности в новой этнокультурной среде и диалогу с 

представителями иных культур. 

Этнокультурная компетентность рассматривается нами как одно из оснований воспитания культуры 

межрелигиозного общения. Именно она позволяет:  

— оценивать специфику и условия взаимодействия, взаимоотношений и общения с представителями 

этнических общностей, 

— находить адекватные формы воздействия на них с целью поддержания атмосферы согласия. 

Добропорядочности и взаимного доверия. 
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Современный педагог не только и не столько носитель и «передатчик» информации, а представитель 

определенной культуры; его характеризует определенное мировоззрение, жизненные установки и ценности. 

Поэтому он не только передает учащемуся знания и умения, а приобщает его к определенной культуре. 

Ведущим принципом успешной профессиональной деятельности поликультурно компетентного педагога 

является принцип диалогизма. Его реализация обеспечивает субъект-субъектный характер взаимодействия в 

полиэтническом коллективе, ценностно-смысловое равенство и паритетность субъектов взаимодействия. 

Данный принцип создает возможность диалогической самореализации в поликультурной среде, в общении с 

другими людьми и культурами. Воспитание культурой и в культуре обеспечивает естественное вхождение 

человека в социальную жизнь, в диалог с одной стороны, а с другой — именно в диалоге происходит овладение 

культурой, самоопределение в ней и ее созидание. 

Теоретическую основу принципа диалога култур составляют идеи М.Бахтина [1, 35] о культуре как 

диалоге («любая культура — это живой процесс общительной связи»), Л. Выготского [3, 127] — о тяготении 

развитого интеллекта к внутреннему диалогу, В.Библера [2, 79] — о философской логике культур, 

составляющей основу педагогической концепции взаимопроникновения и взаимовлияния культур. 

Диалог направлен как на сближение, так и на взаимное обогащение культур как на уровне этносов, так и 

на уровне личности. Таким образом, диалог культур, религий в полиэтническом воспитании — это 

специфическая форма взаимодействия разных национальных культур, религий на основе равенства и свободы 

участвующих в нем сторон, служащая сближению, взаимному обогащению и гармонизации межкультурных 

отношений. 

Реализация принципа диалогизма в педагогической деятельности предполагает понимание субъектами 

смыслов ценностей национальных культур, способность и умение услышать и увидеть партнера в диалоге, 

войти с ним в эмоциональный и информационный культурологический контакт. Диалогизм подразумевает 

безоценочное восприятие ценностей и смыслов взаимодействующих субъектов и их культур, благодарность за 

открытость к общению и взаимообмену. При полисубъектном диалоге важно умение найти общий язык с 

партнерами по общению. Диалог рассматривается нами и как метод познания, позволяющий познать, понять, 

принять полиэтнический многокультурный мир, себя и другого в этом мире и как специфическая форма обмена 

этнокультурными потенциалами общения, как способ согласованного общения между носителями разных 

этнических культур.  

Необходимыми предпосылками диалога культур являются: 

— национальное самосознание как основание для межкультурной коммуникации и взаимообогащения 

субъектов смежных и отдаленных культур; 

— заинтересованная установка субъекта на понимание другого; признание равноправия национальных 

культур, права на существование и равноценность иной мировоззренческой системы, иного типа мышления, 

иных ценностных установок, взаимное уважение взглядов и позиций. 

Работа педагога в многонациональном, многоконфессиональном коллективе будет эффективной, если 

специалист компетентен и профессионально готов к ней; имеет устойчивые коммуникативные умения и 

навыки; не допускает предвзятого отношения к представителям одних национальностей, религий и не наделяет 

привилегиями других; всегда справедлив к каждому человеку, независимо от его национальной и религиозной 

принадлежности; готов и умеет предупреждать и предотвращать конфликтные ситуации в коллективе; владеет 

чувством такта и деликатности, умением управлять общением в многонациональном коллективе; 

ориентируется на ценности как отдельного индивида, этнической общности, так и общества в целом. 
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Ғылыми жетекші: Аға-оқытушы Бәделхан М.Б. 

 

ӘЛЕМ ТІЛДЕРІ АРАСЫНДА ҚЫТАЙ ТІЛІНІҢ АЛАТЫН ОРНЫ 

 

Қытай тілі- өте ерте дамыған. Дүниежүзілік мәдениетке зор үлес қосқан ежелгі ел. Қытай тіл білімінің екі 

мың жылдан астам тарихы бар. Ол XIX ғасырдың аяғына дейін шетелдердегі тіл білімінің еш көмегінсіз 

дамыған. Бірақ Қытай тіл білімі әлемдік тіл ғылымына мәнді үлес қоса қойған жоқ. Жазба ескерткіштері біздің 

заманнан 15 ғасыр бұрын пайда болған. Олар мал сүйектеріне, жауырындарға жазылып, сақталған. Қытай – 

Тибет тілдері тобына жатады, Тайвань, Сингапур, Малайзия, тағы басқа елдерде қолданылады, 1,5 миллиардқа 

жуық халық күнделікті қарым-қатынаста пайдаланады. Қытай тілінің басты ерекшеліктері: 

1) Қытай тілінде төрт үн бар, мағына үн (тон) арқылы анықталады;  

2) әрбір иероглиф бір буын болып есептеледі;  
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3) жалаң буынды сөздер жиі кездеседі, күрделі сөздер көп түбірден құралады, бірақ морфолагиялық 

түрлену болмайды;  

4) сөздердің орын тәртібі мен шылаулар қолданысы негізінде грамматикалық мағына айқындалады. 

Тарихи жазбаларға қарағанда Қытай тілінің диалектілері мұнан 2500 жыл бұрын байқалған. Ұсақ диалектілер 

көп болғанымен, негізінен үлкен жеті топқа бірігеді: олар – Солтүстік, У, Шияң, Гань, Кыжия, Юэ және Минь. 

Қытай әдеби тілі солтүстік. диалекті негізінде қалыптасқан. Осы тіл мен ортақ иероглиф болмаса әр диалектіде 

сөйлейтіндер бір-бірін еркін түсіне бермейді. 12 – 13 ғасырларда кітаби тіл – Байхуавин (жаңаша әдеби тіл 

мағынасында) қалыптасты, «Су бойында», «Оқымыстылар шежіресі», «Қызыл сарай түсі» сияқты көркем 

туындылар осы тілде жазылған. Қытай тілін жаңаша ғылыми түрде зерттеу Ма Цзянь Чжунның «Ма Ши Вань 

ун» (1898 жылы) атты грамматикалық еңбегінен басталады.Грамматикалық ілім Қытайлардың көне жазуы 

иероглифке негізделген, тілдің ерекшелігін айқындауда өзінддік дәстүрі болған. Оларда ең негізгі тұлға – сөз. 

Сондықтан иероглиф жазуы жеке дыбысты емес әрбір сөзді таңбалайды. Қытай лингвистикасын негізі әрбір 

сөзге таңба тағайындау, олардың мағынасын ашу болған. Ол үшін Қытайша «Эрья» деп аталатын арнайы сөздік 

жасалған. Б.з.д III ғасырда пайда болған бұл сөздік діни жазбалардың сөздерін, иероглифін түсіндіруге 

арналған. Иероглофін, этимологиясын, мағынасын ашу үшін соңғы күндері эрия сөздігіне еліктеп тағы бірнеше 

сөздік шығарылса керек-ті. Кейде бұлардың иероглифтік графика деп те атаған. Өз дәуірінде Қытай тілі үлкен 4 

кезеңге бөлінді.  

1) Ерте заман Қытай тілі (б.з.д III);  

2) Орта заман Қытай тілі (б.з.д IV – XII); 

3) Таяу заман Қытай тілі (б.з.д XII – XIX);  

4) Қазіргі Қытай тілі 1919 жылғы көтерісінен кейінгі. 

Қазіргі Қытай тілі таяу заман Қытай тілі мұрагері. Ол пекин тілін бейнелейтін солтүстік диалект 

негізінде қалыптасқан. 20 ғасыр басында 1919 жылы 4 мамыр көтерілісінен кейін тіл білімін зерттеу дереу 

қолға алынып, зерттеле бастады. Бұл кезде Қытай тілін реформалау ерекше орын алды. Әдеби тіл ауыздан-

ауызға таралып, ауызекі тілден оңай үзіліп қалатын тіл, яғни веньянь. Веньянь – нің ең алғашқы ауызекі тіл 

негізінде қалыптасқан, кейін ауызекі тілден алшақтады. Осылайша tang cong дәуірі жеткенде ,халықтың ауызекі 

тілінде тағы да бір жаңа әдеби тіл қалыптасты. Ол – байхуа. Байхуа о бастан ауызекі тілмен тығыз байланысты. 

Cong yuan дәуірінен кейін байхуа тілінде жазылған әдеби шығамалар көптеп пайда болды. Олар әр жердің 

жергілікті түсін бейнелейді, бірақ негізінен қолданылатын диалекттердің барлығы – солтүстік диалект. Олар 

солтүстік тілі жоқ аудандарда таралып, солтүстік диалектісін насихаттауды жеделдетті. Көптеген солтүстік 

тілсіз аудандардағы адамдар да байхуа тілінде оқып, жаза алатын болды. Осылайша байхуа белгілі бір дәрежеде 

жалпыхалықтық сипатқа ие болды. Байхуа қазіргі қытай тілі. Хан ұлтының ортақ тіліндегі әдеби стильдің келіп 

шығуы. Байхуа әдебиетінің таралуымен бірге, пекин тілінің негізінде қалыптасқан guanhuaда тарала бастады. 

Байхуа әр шендегі мәнсаптылардың қарым-қатынас тілі ғана болып қоймай, сонымен бірге біртіндеп әр бір 

жергілікті аудандар арасындағы ортақ қарым-қатынас құралы айналды. Yuan дәуірінің соңы мен ming дәуірінің 

басындағы «futongshi» және «lao – dа» екеуі кәрістердің қытай тілін үйренуде қолданылатын кітабы. Бұл 

кітаптар пекин ауызекі тілінде жазылған, және үкімет бұларды сол кездің ауызекі қытай тілінің уәкілі деп 

есептеді. Qing патшалығы кезінде Fujiang, Guangdong т.б. жерлерде «дыбыс дұрыстау орталығы» құрылып, 

ортақ тіл үйретілді. Әрі ортақ тілінде сөйлей алмайтындар би, төре бола алмайды деп жазды. Осылайша пекин 

тілі негізіндегі солтүстік ортақ тіл қазіргі заман хан ұлтының ортақ тілінде ауызекі стилінің қайнар бұлағына 

айналды. Осы ғасырдың басында әсіресе 4 май қозғалысынан кейін ұлттық демократиялық төңкерісінің 

көтерілуімен жоғарыда айтылған екі беталыс бірігіп, қазіргі заман қытай ұлтының ортақ тілінің қалыптасуын 

жеделдетті. Бір жағынан байхуа тілінің қозғалысын көтерді, веньянь тілінің үстем орнын нығайтып, 

тұрақсыздандырып, байхуа тілі әдеби тілдің орнын алды. Бір жағынан мемлекеттік тіл қозғалысының ашылуы 

пекин фонетикасының ұлттың ортақ тілінің ортақ дыбыс болуын жеделдетті. Пекин фонетикасы бұл екі 

қозғалыс бір-бірін қозғап, бір-біріне ықпал етіп ауызекі тілді бірдей жүйеге түсірді. ҚХР мен Қазақстан 

Республикасы ежелгі көрші ел. Яғни қазақ халқы мен қытай халқының бір-біріне ықпалдастығы өте ертеден 

қалыптасқан. Сонау  үйсін мемлекетінің тұсынан бастап, бүгінге дейін бұл екі ел арасындағы байланыс еш 

үзілген емес, мұның дәлелі бес мың жылдық жазба тарихы бар қытай жазбаларында жазылған. Салғараұлы 

құрастырған «100 құжат» зерттеу, құжаттарына үңілсек қытай архивтерінде әлі қыртысы жазылмай жатқан 

қазақ тарихы көп екенін көре аламыз. [1] 

Сондықтан да біздің бүгінгі өскелең ұрпақ ата-бабамыздың басып өткен жолын біліп, бағасына жетіп, 

даңқын асқақтату үшін сол тарихымыз жазылып қалған елдің тілін біліп, жазуын меңгеру өте қажет болып 

отыр. 

Конфуцийдің отаны Қытай мемлекетімен тығыз бейбітшілік, іскерлік қарым-қатынастамыз.Біздің 

жастарымыз қытай тілін оқып білуге үлкен қызығушылық танытуда. 

Қытай тілінің басқа тілдерден  ең бір ерекшелігі оның иероглифтік жазуында.Қытай иероглифы-шегі жоқ 

сызықтардың түсініксіз жиынтығы емес, оның өзіндік жүйесі бар.Қытай тілі- өте көне замандағы тілдердің бірі. 

Қытай халқы мыңдаған жылдар бойы өз тілі мен жазуын құрып, оны ұрпақтан-ұрпаққа байытып,жетілдірді. 

Бүгінгі қытай тілі-қытай халқының мемлекеттік тілі. 

Қытай жазуы бүкіл өркениеттерге қарағанда, дүние жүзіндегі мемлекеттердің әр түрлі жазуларының 

арасындағы ең керемет құбылыс болып табылады.Ол иероглифтер. 
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Иероглиф қытай тілінің жазбаша бейнелейтін құралы. Қытай иероглифі қытай халқының тамаша 

мәдениетінің өркендеп дамуына көрнекті рөл қосты.  Иероглифтік жазба ойдың жанжақтылы және 

көптармақты мағанасын беріп қандайда бір ойды тереңнен түсінуге мүмкіндік береді. Иероглифтік  мәтіннің ең 

бір ерекшелігі, мұнда сөздің мағанасы нақты бір қалыпта емес, ұқсас мағанада немесе қарама-қарсы мағанада 

берілуі мүмкін.Тіл мен жазуы бір қазіргі заман қытай тілі – путунхуаны қалыптастырды, әрі ортақ тілдің орнын 

алды. Қытай тілінде екі категория бар, олар дәстүрлі классификация бойынша жіктелмейді. Олардың бірі – 

«кеңейтілген» иероглифтер категориясы мысалы, саі «материалы» – фоноидеограмма, негізгі mu элементі 

«алғаш және саі «талант» фонетикасынан құралға. Бірақ талант және материал арасында мағыналы байланыс 

бар және «кеңейтілген» иероглиф «материал, табиғи жабдықтар» деген кең мағынаға ие. Бұл ағылшын тіліндегі 

cheque және cheek сөзінің айырмашылығын еске түсіреді, сол жағдайлар қытай тілінде көптеп кездеседі. Келесі 

категория бұл 3 (бірігуі) және 2 (фонодиаграмалар) категориялар гибриді. Мысалы, өз алдына билеп тұрған 

бейненің бір неше өзгермелі формасын көрсетеді және фонетикалық кірме wu «ие болмау» сөзін жазуда 

қолданылады. Кейінірек бұл иероглифке айырмашылығын көрсететін элемент қосылды, wu «билеу» сөзі 

бастапқы мағынасында қолданылмады. Кей бір ғалымдар мұндай иероглифтерді туынды деп есептейді. Ауызекі 

тілінде әдебиеттінің қозғалысына тілді қолдану мақсаты қойылған, бұл тілді күнделікті өмірде қолданады және 

оның веньяньнің орнына байхуа деп атайды, әуел баста веньяньды Ху Ши 1919 жылғы қозғалыста байхуаны 

қолдануды ұсынбағанға дейін мәтіндерде жазудан қолданылған жалғыз тіл ретінде қабылданған. Енбі байхуа 

тілінді кітаптар мен кезеңдік басылымдар жарық көріп, веньяньды ығыстырып тастауда. Тіл адам қажетін 

өтейтін, ой сезімді және шындықты білдіретін, қоғамға қызмет етіп өзара барыс – келісті күшейтетін, бірлікті 

сақтап, ортақ гүлденуге, мәдениетті арттыруға, экономиканы жандандыруға дәнекер болатын маңызды қатынас 

құралы. Қоғам мүшелері тіл арқылы бір – бірімен пікір алысып, түсінісіп, идея көзқарасы мен көңіл күйін 

ауыстырып, қимылдарын селбестіріп,ортақ мақсатына жетіп, көздеген мүддесіне кенеліп отырады.  Қытай тілін 

оқытатын негізгі білім орталықтары Астана және Алматы қалаларында орналасқан. Ал басқа қала немесе ауыл 

тұрғындарының ішінде қытай тілін оқығысы келетіндер не істейді. ЕШКО қытай тілін қашықтықта 

оқытады.ЕШКО-ның «Қытай тілі бастаушыларға» курсы,  тілдің бастапқы білімін береді, яғни қытайша жазуға 

және қытайша сөйлемдерді түсіне алатын боласыз. Курста, тұратын аумағына қарамастан барлық  қытайлар 

үшін мемлекеттік қытай тілі – путунхуа оқытылады. 

Бір процесс түрі – жазу формасы. Жазудың қытайша жүйесі б.з.д. ІІ ғасырдан радикалды құрылымдық 

өзгерістерге ұшырамады. Бәрі бір негізде болған сөздер веньянь жазуы үшін қолайлы иероглифтер де болды. 

Байхуаның таралуы мен сөздердің фонетикалық өзгеріске көптеген ескі фонетикалық ерекшеліктер жоғалды 

және бұл веньянь тілінде қытай диалектісін қолданушылар сөйлемейді. Осылайша байхуаны көптеп қолдану 

жазбада қосымша себеп тудырады – иероглифтерді оқу қиындығынан бөлек – жазбаны фонетикалық жүйесін 

жасау. 1910 жылдан осы күнге дейін сауаттылық үшін түрлі науқандық күрестер жүргізілуде, әдетте путунханы 

оқыту мен бірыңғайлы сандарды оқуға үйрету бар. Осы мақсатта иероглифті оқуды жазу үшін 37 ұлттың 

фонетикалық белгілер жүйесін қолданды. Путунха мемелекеттік тілген айналғанна кейінгі процесстерде түрлі 

мемлекет басшыларының тілге әсерін тигізгеннен кейін бұл тіл пекин диалектілерімен тығыз байланысты 

жоғалтады. Жазба тіл көне қытай тілінен ажыратылып, XX ғасырда әдеби тіл қызметін атқарған, wenyan өз 

күшін жоғалта бастады. Б.з.б. І мың жылдық қарсаңында жаңа бір жазба тіл пайда болды. Ол ауызекі тіл 

сипатын бейнелеген – байхуа (қарапайым түсінікті тіл). Солтүстік байхуа – жалпы халықтық қытай тілі. (жалпы 

түсінікті тіл). XX ғасырдың І жартысында путунхуа түгелімен дерлік жазбаша қатынас құралы болып, wenyan-

ды ысыра отырып, халықтық әдеби тіл болды. Қазіргі қытай тілінде екі тілдік форма бар, олар – ауызша және 

жазбаша. Грамматикалық және лексикалық қатынас халықтық әдеби тіл – қытай тілі солтүстік диалектіге 

бағытталған. Оның фонетикалық формасы пекиндік дыбыстау арқылы жасалған. Атақты қытай тілінің «Канси» 

сөздігінде 47 мыңнан астам таңба бар. Бірақ күнделікті тұрмыста қолданатын иероглиф саны – 3000-ға жуық. 

Елбасымыздың білім беру жүйесінің алдына бірнеше тіл меңгерген,бәсекеге қабілетті маман даярлау 

міндетін қойып отыр.Көп тілділік-бүгінгі күннің талабы.Жоғары оқу жүйесіндегі басты мақсат-Қазақстан 

Республикасының білім сапасының деңгейі мен болашақ бағытын анықтауды, әлемдік өркениетке жетудің 

жолын қамтамасыз етер білімді де мәдениетті, білікті де саналы дара тұлға тәрбиелеу. 

Бұл мәселе әсіресе ХХІ ғасырда әлемдік руханият таразыға түсіп, ерекшеленіп, екшеленіп жатқан тұста 

айрықша маңызды екені ақиқат. 
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ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ТІЛДЕРДІҢ ҮШ ТҰҒЫРЛЫҒЫ 

 

Тіл – ең алдымен ұлттың жаны, жүрегі. Адамға жан мен жүректің қаншалықты қажеттілігі сезілсе, қазақ 

қоғамына ұлт тілінің мұқтаждығы да соншалықты байқалады. Оның үстіне Қазақстан экономикасы қарыштап 

дами бастады десек, ендігі жерде руханиятқа, оның ішіндегі мемлекеттік тілге ден қою қажеттілігі соңғы 

кездері көп айтылып жүр. Өз елінде нақты орнын таппай, жалпыхалықтық қолданысқа ие болмай тұрған қазақ 

тілінің тағдыры бүгінгі ел президенті мен үкіметіне өте қатысты. Себебі Қазақстан негізін құрайтын ұлттың 

тіліне аландаушылық білдірмей, нем-құрайлы қараудың түбі жақсы болмасын тарихта, уақытта, халықта біледі. 

1989 жылғы 2 қыркүйекте Қазақстан Республикасының «Тілдер туралы» заңы қабылданды. 

«Үш тұғырлы тіл» туралы идеяны мемлекет басшысы 2006 жылдың қазанында өткен Қазақстан халқы 

ассамблеясының ХІІ құрылтайында жария етті. Ал 2007 жылғы «Жаңа әлемдегі Қазақстан» атты халыққа 

жолдауында «Тілдердің үштұғырлығы» атты мәдени жобаны кезең-кезеңмен іске асыруды ұсынды.  

Қазақстан халқының рухани дамуымен қатар, бұл идея ішкі саясатымыздың жеке бағыты болып 

белгіленді. Яғни, идеяның негізі мынандай: Қазақстан бүкіл әлем халқы үш тілді бірдей пайдаланатын жоғары 

білімді мемлекет ретінде танылуы керек. Олар: қазақ тілі – мемлекеттік тіл, орыс тілі – ұлт аралық қарым-

қатынас тілі және ағылшын тілі – жаһандық экономикаға ойдағыдай кіру тілі. Басқаша айтқанда, үштұғырлы тіл 

идеясын мынадай әрі қарапайым, әрі түсінікті формуламен көрсетуге болады: мемлекеттік тілді дамытамыз, 

орыс тілін қолдаймыз және ағылшын тілін үйренеміз.  

Айта кетелік, Үш тұғырлы тіл жай ғана әдемі тұжырымдама немесе тілдік саясаттың жаңа формуласы 

ретінде пайда болған жоқ, ол – өмірлік қажеттілікпен туындаған игілікті идея. Өйткені, қазіргі кезде күллі 

әлемге есігін айқара ашып, «ақылды» экономиканы енгізіп жатқан елдер қарыштап дамуда. Ал бұл бағыттағы 

толағай табыстарға, ілім-білімге алып барар жол – ғаламшардағы үстемдік құрған тілдерді үйрену. Қай заман 

болсын, бірнеше тілді меңгерген мемлекеттер мен халықтар өзінің коммуникациялық және интеграциялық 

қабілетін кеңейтіп отырған. Бүгінгі таңда ТМД мен Орталық Азияның көшбасшы мемлекетіне айналған 

Қазақстан үшін үштұғырлы тіл – елдің бәсекеге қабілеттілікке ұмтылуда бірінші баспалдағы. Өйткені, бірнеше 

тілде еркін сөйлей де, жаза да білетін қазақстандықтар өз елінде, шетелдерде де бәсекеге қабілетті тұлғаға 

айналады. Атап айтарлығы, көпұлтты Қазақстанның жағдайында «Үш тұғырлы тіл» ұлттық жобасы қоғамдық 

келісімді нығайтудың негізгі факторы болып саналады [1]. 

Біздің елімізде «Үш тұғырлы тіл» саясатынан бөлек, еліміздегі әрбір ұлыс өз тілдерін еркін меңгеріп, өз 

тілдерінде сөйлей алады. Бірақ, Үш тұғырдың қатарына төртінші, я болмаса бесінші болып орналаса алмайды. 

Әрбір ұлттың өзінің ана тілдерінде еркін сөйлеуі Қазақстандық демократияның айқын көрінісі. Біз осындай 

демократияның арқасында ғана әлемге танылып, жер жүзінде бейбітшілік үстемдігін жасай    аламыз. Билік үш 

тілді үйрену, қолдану аясын бір сызықтың бойына емес, үш сызыққа, әрқайсысының өз орнын көрсететін саясат 

жүргізіп, мемлекеттік тілдің бірінші болып дамуын қадағалайды. Бұған ешқандай күмән болмауы керек. Үш 

тұғырлы тіл арқылы ғана Қазақстан тілдік саясаттың оң нәтижесі көре алады. Мемлекеттік тіл - мемлекеттік 

қызметте жұмыс бабында қолданылатын тілге, басшының сөйлеу тіліне айналуы үшін билік аянбай еңбек етіп 

келеді. Мемлекеттік тілдің қоғамдық қызметі қоғамдық өмірдің аса маңызды мынадай салаларында жүзеге аса 

береді: басқару, ақпарат, білім беру мен тәрбие ісі, ғылым мен техника; қоғамдық ғылымдар, жаратылыстану 

мен нақты ғылымдар, техникалық және қолданбалы ғылым, экономика салаларында, ғылымның жалпыға ортақ 

салаларында, бұқаралық ақпарат құралдары саласында, іс жүргізу саласында; мемлекеттік, қоғамдық-саяси, 

мәдени мекемелер мен ұйымдарда; дене тәрбиесі, спорт, туризм, денсаулық сақтау мен емдеу мекемелерінде; 

қоғамдық тамақтандыру орындарында; өнер мекемелерінде (театр, кино); дипломатиялық қарым-қатынаста; 

әскери-патриоттық тәрбие және білім беру ісінде; шаруашылық жүргізу және ұйымдастыруда; өндіріс және 

өнеркәсіп орындарында; Қазақстан Республикасында өтетін республикалық, халықаралық құрылтай, 

конференция, мәжіліс, жиындар т.б. Сонымен, қазақ тілі – дәстүрлі, тұрақты, қатаң тілдік нормасы бар, 

стильдік тармақтары сараланған, жалпы халықтық тілден ұлттық деңгейге көтеріліп, мәңгілік тілге айналады. 

Тағы қайталап айту керек, «Үш тұғырлы тіл» саясаты мемлекеттік тілді өшіруді емес, өсіруді, дамытуды 

көздейді [2]. 

Қазіргі кезде Қазақстанның ақпараттық кеңістіктерінде қазақ тілі басымдыққа ие бола алмай отыр. 

Мынау ақпарат заманында тілдік қолданыстардың зор кеңістігі ақпаратпен байланысты екендігін білеміз. 

Телехабарлар, газет-журналдар орыс тілінде болған соң үлкен де, кіші де сол тілде сөйлеуді дағдыға 

айналдырған. Өз тілін біле тұрып, өзге тілге үйір болудың үлкен бір сыры да осында. Алаш ардақтыларының 

бірі Жүсіп Аймауытов: «Ана тілін біліп тұрып, бөтенше жақсы сөйлесең бұл – сүйеніш. Ана тілін білмей тұрып, 

орысша жақсы сөйлесең, бұл – күйеніш» деген еді. 

Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік тіл – қазақ тілі екендігін айта бастасаң, тілдердің 

үштұғырлығын алдыға тартатын кебір әдеттер пйда болды. Әлемдік қарым-қатынастар мидай араласқан 

заманда көп тіл білу қажетте болар. Дегенмен алдымен өз тіліміздің мәртебесін көгерткен дұрыс екендігін 

біразымыз түсінбей жүрміз. Бұл жөнінде Елбасы шешімде ойын кесімді пікір айтты. Ол кісі ректорлармен 

кездесуінде: «Қазақ тілі үш тілдің біреуі болып қалмайды. Үш тілдің біріншісі, негізгісі, бастысы, маңыздысы 

бола береді» деп, мемлекеттік тілді елегісі келмей, орыс тілі мен ағылшын тілінің қосағына көгендеп жібергісі 
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келгендерге түсінікті етіп мемлекеттік тілдің басымдылығын айқындап берді. Баршамыз, тіл саласынын 

қызметкерлері де, тіл жанашырлары да, жастарымз да қазақ тілінің мемлекеттік мәртебесін, яғни еліміздегі 

басымдылығын үнемі насихаттап жүруіміз қажет [3]. 

Ұлттың болмысын, басқалардан ерекшелендіріп тұратын маңызды рухани табиғатын түсінген Алаш 

қайраткерлер әрқашан тіл мәселесін ұлттан бөліп қарамаған. Мәселен, А.Байтұрсынұлы: «Ұлттың сақталуна да, 

жоғалуна да себеп болтын нәрсенің ең қуаттысы – тіл. Сөзі жоғалған жұрттың өзі жоғалады. Өз ұлтына басқа 

жұртты қосамын дегендер, әуелі сол жұрттың тілін аздыруға тырысады. Егерде біз қазақ деген ұлт болып 

тұруды тілесек қарнымыз ашпас қамын ойлағанда, тіліміздің де сақталу қамын қатар ойлауымыз керек» десе, 

М.Шоқай: «Ұлтты рухтың негізгі – ұлттық тілі», М.Жұмабаев: «Ұлттың ұлт болуының бірінші шарты – тіл. Ұлт 

үшін тілінен қымбат нәрсе жоқ» деп жазған еді. Ұлы тұлғалардың сөзінде ұлт тілінің маңызымен бірге ескеру, 

сақтандыру ойлары да жатыр. Біздің замаңымыз үшін бұл пікірлердің бағалылығыда осында. Десекте, 

тәуелзіздігіміздің ат жалын тартқан азамат жасына жетсе де, осыны көптеген қандастарымыз түсіне алмай 

жүргені шындық. Біздің басты мақсатымыз, Қазақстанның зиялы қауымының жұмысы қазаққа қазақша сөйле, 

балаңды қазақша оқыт, жұмысыңды қазақша атқар деген сияқты жұмыстармен байланысты болып отыр. Бұл 

күрес сонау Алаш қозғалысы дәуірінде басталған аманат күресі, тәуелсіздігімізді тұғырлы етеміз десек, оны 

орындауға міндеттіміз. Бұл жөнінде елбасымыз Н.Назарбаев: «Алаш арыстары бізге мемлекеттік идеясын ту 

етіп көтеруді табыстап кетті... Алаштың асыл аманаты бізге тарихи-мәдени бірегейлігімізді, қарапайым тілмен 

айтсақ, қазақи қалпымызды қасиеттеп сақтауға міндеттейді. Алаштың асыл аманаты ауызбірлігімізді күшейтуге 

шақырады» деп атап айтқан болатын. Ұлттық бірегейлігімізді сақтауда Қазақстанның ғана емес, бүкіл әлемнің 

қазақтары тілдік бірегейлігімзді сақтауға ұмтылуымыз қажет. Өйткені еуропалық өмір салтына көше бастаған 

қазіргі заманда ұлттық бірегейліктің бастысы – ана тілі болып отыр. Сондықтанда тіл бірлігі ең күшті 

біріктіруші факторға айналуы тиіс. Бұны баршамыз неғұрлым терең түсініп, осы бағытта маңызды шешуші 

істер атқаруымыз тиіс. Мемлекетке, тілге жанашыр адамдар керек! 

Әр ұлттың болашағы оның ана тілінде. Тіл жоғалса ұлттың да болашағы бұлыңғыр тартып, түбегейлі 

жоғалып кетері сөзсіз. Ата-бабасының кім болғанын, оның қандай мекенде тіршілік еткенін, оның салты 

қандай, дәстүрі қандай екенін, ата-бабасынан қандай атамекен мұраға қалғанын келер ұрпаққа ана тілінде 

жеткізбесе ол өзінің кім екенін білу-білмеуі неғайбыл емес пе? 

Елбасы айтқандай: «Дағдарыс өтеді де кетеді. Ал, мемлекет тәуелсіздігі, ұлт мұраты, ұрпақ болашағы 

сияқты құндылықтар мәңгілік қалады». Әр ұлт ғасырлар бойы қалыптасқан өзіне тән тілімен, салт-дәстүрімен 

ерекше. Біз үшін Қазақстан – біздің Отанымыз, ал отанымыздың тілі – қазақ тілі. Мемлекеттік тіл мәселесіне 

байланысты Нұрсылтан Әбішұлы: «Мемлекет өз тарапынан тиісті нәрсенің бәрін жасап жатыр, бүгінгі күні 

қазақ тілінің тиісті мемлекетті мәртебесі бар. Тиісті заңы бар. Ол іс-қағаздарын мемлекеттік тілде жүргізуге 

мүмкіндік береді. Ол заң кез-келген жерде мемлекеттік тілде сөйлеуге, кез-келген қағазды мемлекеттік тілде 

жазығу, қажет жерінде сол тілде жауап алуға жағдай жасайды. Әлі-ақ, қазақ тілі тіршілігіміздің барлық 

саласында кеңінен қолданылатын болады, тек оны насихаттай білуіміз керек. Ана тілін білмеу қазақ азаматы 

үшін ұят саналуы тиіс»-деді [4]. 

Ежелгі қазақ жеріне тәуелсіздік таңының елең-алаңында, яғни 1989 жылы қазақ тілі мемлекеттік 

мәртебеге ие болғанды. 1995 жылы қабылданған ата заңның 7-бабында «Қазақстан Республикасындағы 

мемлекеттік тіл – қазақ тілі» деп тайға таңба басқандай айқын жазылып, конституциялық шешім жасалды. 

Осыдан екі жыл кейін қабылданған «Қазақстан Республикасындағы Тіл туралы» Заңында «Қазақстан 

Республикасының мемлекеттік тілі – қазақ тілі» деп тағы да атап көрсетіліп, оны барша азаматтардың еркін 

және тегін меңгеруіне қажетті барлық ұйымдастырушылық, материалдық-техникалық жағдайлар 

жасалатындығы айтылған болатын. Үкімет осы заңның жүзеге асуы жөнінде көптеген қаулылар қабылдады. 

Тілдердің қолданыс аясын кеңейту бағытында арнайы мемлекеттік бағдарламалар жасалды. Қазақстан өз 

тәуелзіздігін жариялағаннан кейін қазақ тілін мемлекеттік тіл деп жариялады. 1995 жылғы 30 тамызда 

республика референдумда қабылданған Қазақстан Республикасының Конституциясының 7-бабында мыналар 

атап көрсетілген: «Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік тіл – қазақ тілі». Сөз соңында айтарым: 

Ана тілім арым бол, 

Ұятың боп тұр бетте. 

Өзге тілдің бәрін біл, 

Өз тілінді құрметте [5]. 
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THE MOST EFFICIENT WAYS OF LEARNING FOREIGN LANGUAGES 

 

Learning a foreign language is not an easy thing. It is a long and slow process that takes a lot of time and efforts. 

Nowadays it is especially important to know foreign languages. Some people learn languages because they need them 

for their work, others travel abroad, for the third studying languages is a hobby. Everyone, who knows foreign 

languages can speak to people from other countries, read foreign writers in the original, which makes your outlook 

wider. It is not surprising that many intellectuals and well-educated people are polyglots. 

People from different countries and nations have to get along well with the progress in the world trade and 

technology as well as with each other. So it is very useful to learn foreign languages. Knowledge of foreign languages 

helps us to develop friendship and understanding among people. Moreover, speaking a foreign language you can read 

papers, magazines and watch satellite TV programs. If you like traveling you can go anywhere without being afraid that 

other people will not understand you. 

There are many purposes of learning new foreign language, but usually so less time we have for it. Thus, in this 

article there will be told about ways of fast learning of foreign languages. 

Language learning is complex. You’re dealing with four separate skills – reading, writing, listening and speaking 

– which are in turn linked to thousands of separate, yet linked facts – grammar rules, vocabulary words, pronunciation 

rules, etc[2].  

First of all, you should know why you are doing it. Learning process will be faster when you are motivated[4].  

Starting a new language means learning new words, lots of them. Of course, many people cite a bad memory for 

learning new vocabulary, so they quit before even getting started. But–here’s the key–you absolutely do not need to 

know all the words of a language to speak it (and in fact, you don’t know all the words of your mother tongue either). 

You can take advantage of the Pareto principle here, and realize that 20% of the effort you spend on acquiring new 

vocabulary could ultimately give you 80% comprehension in a language—for instance, in English just 300 words make 

up 65% of all written material. We use those words a lot, and that’s the case in every other language as well. 

Then you should find a partner or talk to yourself. Start with Pronunciation 

The greatest challenge in learning a foreign language is the challenge of memory. With thousands of words and 

grammar rules to remember, you need all the help you can get to retain what you learn. This is where an early focus on 

pronunciation comes in: if you look into the science of memory, you’ll discover that it’s much harder to remember 

words you can’t pronounce well. And one of the reasons that foreign languages can be tricky is that they’re full of hard-

to-pronounce, hard-to-memorize words. You can eliminate that challenge by training your ears from the very beginning. 

You’ll also get a number of side-benefits: better listening comprehension, better speech, faster vocabulary acquisition, 

and native speakers who will continue to speak to you in their language instead of switching to English. 

So how do you do this? Learning accurate pronunciation takes two main steps: first, you’ll need to train your 

ears to hear the new sounds of your target language, and second, you’ll need to train your mouth to pronounce them. 

Next step – training your mouth. Watching special training videos is very useful. With its help, you can learn how 

pronunciation works in your mouth(native language), and apply those ideas to your target language.  

No Translations 

The moment you cut native language completely out of your language studies is the moment you begin to think 

in your target language.  You can do this from the very first day.  Starting with pictures and graduating to simple 

definitions and fill-in-the-blank flash cards, you can teach yourself the vocabulary and grammar of a language without 

the added mental step of translating back and forth from English, and actually build fluency instead of translation 

ability. 

Choose your Vocabulary Efficiently 

Computational linguistics has given us new tools to study languages, and what we’ve found is that learning the 

first thousand most frequent words in a language will enable you to read 70% of every text you’ll ever encounter, but 

learning the next thousand will only give you 10% more (and the next thousand, 4%). Use this to your advantage!  

Learn the first one or two thousand most common words, and then customize to your own needs. Why learn academic 

language if you just want to travel?  Why learn business language if you just want to read academic papers?  Choosing 

your vocabulary to suit your needs makes your study time much more efficient[6].  

Over was told the most important aspects in learning new foreign language. Furthermore, 3 methods of fast 

learning of language will be presented. The first one is Immersing Yourself in the Language: 

Connect with a native speaker. Hands down, the best way to learn a new language is to speak it. Too often, 

people spend all of their time studying grammar and memorizing lists of words instead of actually going out there and 

putting what they've learned into practice. Speaking with a real, live person will help you to feel much more motivated 

about learning the language than staring at a book or computer screen. 

Study the language every day. Let's get one thing clear -- if you want to learn a new language quickly -- that is, 

in the space of a few weeks or months -- you're going to have to commit to studying the language for a couple of hours 

per day. Language learning is based on repetition -- hammering something into your brain over and over again until you 
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remember it. If you break too long between study sessions, you are much more prone to forget what you learned last 

time and you will waste valuable study time going back over what you've already learned. 

Carry a dictionary at all times. Carrying a dictionary with you will save you a lot of time and frustration, so 

invest in one as soon as possible! It can be an actual, physical dictionary, or a dictionary app on your phone -- you just 

need to be able to consult it quickly whenever you need a word. 

Carrying a dictionary will allow you to find the necessary word at a moments notice. This is especially important 

when you are having a conversation with a native speaker and don't wish to disrupt the flow of conversation by not 

being able to remember a word. In addition, looking up the word and using it immediately in a sentence will help you to 

commit the word to memory. 

Watch, listen, read and write in your chosen language. Immersing yourself in a language means doing all of the 

activities you would normally do in your native tongue, through your new language - whether that's reading, writing or 

listening. Possibly the easiest thing you can do is watch television shows or movies in the language you are trying to 

learn. Try to avoid subtitles, as you will tend to rely on them. To make things easier, try to watch shows or movies 

whose plots you are already familiar with - like kids' cartoons or dubbed versions of English movies - knowing the 

context will help you to decipher the meanings of words and phrases. You should also attempt to read and write in your 

new language. Get a newspaper or magazine and attempt to read one article a day -- looking up any words you don't 

understand in your dictionary. You should also try to write a few simple things in your new language -whether it's a 

pretend postcard or a shopping list. Download podcasts or tune in to radio stations in your new language. This is a great 

way to immerse yourself in the language while you're on the go. Not only does this help with your listening 

comprehension, it also allows you to hear the correct pronunciation of common words and phrases. 

Change your language settings on all your electronic devices so that you can pick up words you know already in 

English but not in the new language. Listen to songs in that language. Try to learn the lyrics, then check what they 

mean. That way, if you hear it again, you can tell what the conversation is about at that point. 

Visit a country where your chosen language is spoken. Obviously, it would be a great boost to your language 

learning skills if you could visit and spend some time in a country where your new language is spoken. Force yourself 

to interact with the locals -- whether you're asking for directions, completing a transaction in a store, or simply saying 

hello -- and you will gain a new appreciation of the language and its speakers. It doesn't matter how basic your oral 

skills are, keep pushing yourself to speak and you will soon notice a vast improvement in your vocabulary, grammar 

and pronunciation[1]. 

The second method is focusing on the most important things 

Learn a few greeting words in the language before you learn the alphabet. This way when you do learn the 

languages alphabet you will already know some pretty basic words. For example: Hello, Goodbye, How are you?, I am 

good, What is your name?, My name is____, and so on. 

Learn the alphabet of the language you are learning, if necessary. It will make it significantly easier for you and 

you will be able to read and pronounce words, which will help you memorize them with greater ease. Plus, it is better 

for you to be sounding the words out rather than looking at the romanization for the words. 

Learn vocabulary. Mastering basic vocabulary is probably one of the most important things you can do when 

learning a new language. Even if you can't understand whole sentences, the ability to pick out keywords can help you to 

understand the general meaning of a speech or text. 

Learn to count in the new language. Start off by learning to count to ten, because it is usually the easiest thing to 

memorize at first. Each day learn a new set of ten numbers, keep going each day until you are satisfied with how high 

you can count. If you are up for a challenge, memorize all the numbers up to one hundred in one day. 

Don't worry too much about grammar. The reason why most people can't remember most of the language they 

spent years learning in school is that school curricula tend to focus a huge amount of time on learning grammar and 

very little time on speech. This is pretty much backwards -- if you want to learn a language quickly, you should learn 

how to converse first. The specifics of grammar will come later. 

Of course, there's no denying that grammar is important - you need to learn how to conjugate basic everyday 

verbs and have some idea of the correct word order in a sentence. The point is that you shouldn't spend hours and hours 

learning verb tables by heart, or worrying about the specific circumstances in which a certain preposition can be used. 

You'll learn these things as you go along! 

Work on pronunciation. Pronunciation is another place where you should focus your energies. There's no point 

in memorizing hundreds of words and phrases if you pronounce them so oddly that they can't be understood. Therefore, 

it's important that when you learn a word, you learn the pronunciation simultaneously. Pronunciation can be difficult to 

learn from a book -- so this is where chatting with native speakers (or using interactive software programs and 

applications) comes in handy. You need to actually say the word out loud in order to learn how to pronounce it 

correctly. 

If you're practicing with an actual person, make sure that they're not too timid to correct you when you 

pronounce a word incorrectly, otherwise you may never fully get the hang of it. Remember -- pronunciation can be the 

difference between speaking a language well and speaking a language fluently. 

Don't be afraid to make mistakes. When you're learning a new language you can't be afraid to make mistakes, 

otherwise you won't get very far. You're bound to get yourself in a few embarrassing situations, but  what's the big deal? 

The native speakers might have a good chuckle, but they'll still appreciate the effort you're making and be willing to 
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help you out. You are not aiming for perfection here, you are aiming for progress. Making mistakes (and learning from 

them) will help you to progress[5]. 

The third method of learning language is using language learning software and Apps. 

Use Anki. Anki is a very popular software program and smartphone app that helps you to effectively memorize 

words and phrases using flashcards. You can upload your own deck of cards with the specific vocabulary you wish to 

learn, or you can download one of the many pre-existing shared decks to get started. 

Image titled Learn a New Language Fast Step 112 

Use Duolingo. Duolingo is a free language learning tool available online and on Android and iOS. Rather than 

focusing on memorization, it gets users to read and speak their new language by seeing, hearing and internalizing it. 

Users gain points as they complete lessons, giving Duolingo a fun, game-like feel. 

Image titled Learn a New Language Fast Step 123 

Use Memrise. Memrise is another flashcard-style program that allows users to memorize words and phrases 

using memory tricks, images and other useful tools. Memrise allows users to compete against other users as you 

complete language-learning activities, making it a fun, non-formal way to learn. 

Image titled Learn a New Language Fast Step 134 

Use Babbel. Babbel is a fun, interactive language learning tool, available online and as a mobile application. It 

can help users to improve their vocabulary, grammar skills and pronunciation. It can also identify your problem areas 

and offer targeted exercises based on your individual needs. 

Image titled Learn a New Language Fast Step 145 

Use Livemocha. Livemocha is a web-based product which offers live online classes and tutorials, and the 

opportunity to converse with native speakers of your chosen language. Although much of the content on Livemocha is 

free, you also have the option to pay for services like private tutorials and more advanced language courses. 

Use MindSnacks. Choose the lesson you want to learn about and have fun doing different games related to your 

lesson[4]. 

To sum up, some tips are given.  

 Aim for a certain amount of exposure (television, radio, online newspaper, or face to face) per day and be 

consistent. 

 Write down words in the new language and their meaning, and always keep them around you so you can 

memorize them easily. 

 The best way to learn a language is to immerse yourself in it, but often you can't just drop everything and 

move to a new country where the language is spoken. But there are plenty of websites that allow you to talk to people 

who speak that language, for practice. 

Google Translate is a good source to help you with your pronunciation. On the other hand its word translations 

aren't always 100% accurate. 

 Start by learning ten words (verbs or adjectives) every day for three months. It may seem hard but it is quite 

simple, because you are studying a small amount of words each day, which will improve your vocabulary. The more 

vocabulary words you know, the more sentences you will be able to form. 

 As soon as you understand the basics, it's best to watch a movie you like and have already seen, in thát 
language. The subtitles will be in that language too. If that's too difficult, start by changing either one of them in your 

own language. 

 Use sticky labels for vocabulary. Stick these up around the house. This allows you to learn the word with a 

visual association, which helps you to learn it faster. 

 Don't over-stress about speaking quickly or accurately at first. You won't be able to manage at first, so be 

patient. 

 Remember to never give up! 

 Start reading funny books in that language, preferably with jokes and pictures. Like anime, comic books, 

magazines, joke-books or something that you find particularly interesting. This'll motivate you to keep 

reading/searching until you understand what's written, especially with the jokes. You could also read children's books, 

since you usually know the story already and the words are easy to learn[3]. 
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РАССМΟТРЕНИЕ ПРΟБЛЕМЫ ПΟЛИЯЗЫЧНΟГΟ ΟБРАЗΟВАНИЯ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ 

ЗАВЕДЕНИЯХ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

 

Рассматривается актуальная в настοящие дни прοблема прοфессиοнальнοй кοмпетентнοсти будущих 

специалистοв. Пοказанο, чтο кοмпетентнοстный пοдхοд требует пοвышения урοвня языкοвοй пοдгοтοвки 

будущих специалистοв. Οсοбοе внимание уделяется тοму, чтο для решения даннοгο вοпрοса требуется 

фοрмирοвание пοлиязыкοвοй личнοсти. 

На сегοдняшний день прοблема пοлиязычнοгο οбразοвания в высших учебных заведениях Республики 

Казахстан дοстатοчнο актуальна. В Казахстане прοживают представители бοлее 130 нациοнальнοстей. Из этοгο 

следует тο, чтο мы являемся гражданами мультилингвальнοгο гοсударства. В закοне «Οб οбразοвании» РК 

(статья 11) в качестве первοοчереднοй задачи выделяется «сοздание неοбхοдимых услοвий для пοлучения 

οбразοвания, направленных на фοрмирοвание, развитие и прοфессиοнальнοе станοвление личнοсти на οснοве 

нациοнальных и οбщечелοвеческих ценнοстей» [1] . 

Οднοй из οснοвных задач прοфессиοнальнοй пοдгοтοвки специалистοв в высших учебных заведениях 

является прοцесс фοрмирοвания кοмпетентнοгο специалиста. Пοд кοмпетентнοстью пοнимается спοсοбнοсть и 

гοтοвнοсть личнοсти к выпοлнению деятельнοсти, кοтοрые заключаются в пοнимании сути решаемых задач и 

разрешаемых прοблем, в активнοм владении лучшими дοстижениями, в умении пοдбирать спοсοбы действия, 

адекватные кοнкретным услοвиям места и времени, в чувстве οтветственнοсти за результаты [2, с. 111-112]. 

Из этοгο следует, чтο систему οбразοвания мοжнο считать эффективнοй, кοгда ее результатοм является 

кοмпетентная личнοсть, не тοлькο владеющая знаниями, прοфессиοнализмοм, высοкими мοральными 

качествами, нο и умеющая действοвать адекватнο в сοοтветствующих οбстοятельствах, применяя свοи знания и 

беря на себя οтветственнοсть за результаты деятельнοсти. Сοвременнοе οбществο требует οт мοлοдοгο 

специалиста гοтοвнοсти к решению прοблем теοретическοй и практическοй значимοсти, пοследующему 

прοфессиοнальнοму и карьернοму рοсту, кοнкурентοспοсοбнοсти в изменяющихся услοвиях рынка труда [3, с. 

27]. 

Пοэтοму важнейшей стратегическοй задачей οбразοвания является, с οднοй стοрοны, сοхранение лучших 

οтечественных οбразοвательных традиций, с другοй - οбеспечение выпускникοв ВУЗа междунарοдными 

квалификациοнными качествами, развитие их лингвистическοгο сοзнания, в οснοве кοтοрοгο - οвладение 

гοсударственным, рοдным и инοстранными языками. В этοй связи пοнимание рοли языкοв в сοвременнοм мире 

с οсοбοй οстрοтοй ставит перед нами вοпрοс ο результативнοсти οбучения языкам и пοвышении урοвня 

языкοвοй пοдгοтοвки будущих специалистοв. Таким οбразοм, вοзникает неοбхοдимοсть рассмοтрения терминοв 

«пοлиязыкοвая личнοсть» и «пοлиязычнοе οбразοвание», кοтοрые οпределяют пοнятие кοмпетентнοгο 

специалиста. Пοлиязыкοвая личнοсть - этο активный нοситель нескοльких языкοв, представляющий сοбοй: 

личнοсть речевую - кοмплекс психοфизиοлοгических свοйств, пοзвοляющих индивиду οсуществлять речевую 

деятельнοсть οднοвременнο на нескοльких языках; личнοсть кοммуникативную - сοвοкупнοсть спοсοбнοстей к 

вербальнοму пοведению и испοльзοванию нескοльких языкοв как средства οбщения с представителями разных 

лингвοсοциумοв; личнοсть слοварную, или этнοсемантическую, - симбиοз мирοвοззренческих устанοвοк, 

ценнοстных направленнοстей, пοведенческοгο οпыта, интегрирοваннο οтраженных в лексическοй системе 

нескοльких языкοв. В свοю οчередь, οснοвным характеризующим фактοрοм пοлиязычнοгο οбразοвания 

является целенаправленный прοцесс приοбщения к мирοвοй культуре средствами нескοльких языкοв, кοгда 

изучаемые языки выступают в качестве спοсοба пοстижения сферы специальных знаний, усвοения культурнο-

истοрическοгο и сοциальнοгο οпыта различных стран и нарοдοв [4].  Хοтелοсь бы οтметить чтο в закοне «Οб 

οбразοвании» РК, а именнο в 9-й статье «Язык οбучения и вοспитания» указанο: 

1. Языкοвая пοлитика в οрганизациях οбразοвания οсуществляется в сοοтветствии с Кοнституцией 
Республики Казахстан и закοнοдательствοм Республики Казахстан ο языках. 

2. Все οрганизации οбразοвания, независимο οт фοрм сοбственнοсти, дοлжны οбеспечить знание 

οбучающимися казахскοгο языка как гοсударственнοгο, а также изучение русскοгο языка и οднοгο из 

инοстранных языкοв в сοοтветствии с гοсударственным οбщеοбязательным стандартοм сοοтветствующегο 

урοвня οбразοвания [1]. 

3. Данная тема сοпряжена с решением ряда прοблем, связанных как с планирοванием, οпределением 
стратегических и тактических целей, сοдержанием, так и несοвершенствοм метοдик и технοлοгий. В первую 

οчередь, в даннοй статье хοтелοсь бы οтметить внимание Президента РК к этοй сοставляющей гοсударственнοй 

пοлитики, οчевиднο и заслуживающей самοгο пристальнοгο изучения и анализа, пοскοльку именнο в нашей 

республике реализуется уникальный прοект, инициирοванный главοй гοсударства, — триединствο языкοв. В 

связи с этим, значимοсть и актуальнοсть пοлиязычнοгο οбразοвания, являющегοся результатοм внедрения идеи 

президента ο триединстве языкοв, не вызывают сοмнения. «Казахстан дοлжен вοсприниматься вο всем мире как 

высοкοοбразοванная страна, — неοднοкратнο пοдчёркивал президент, — население кοтοрοй пοльзуется тремя 

языками. Этο: казахский язык — гοсударственный язык, русский язык — как язык межнациοнальнοгο οбщения 

и английский язык — язык успешнοй интеграции в глοбальную экοнοмику» [5,2-3]. 
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4. В свοём выступлении на съезде мοлοдежнοгο крыла Жас Οтан Президент Республики Казахстан Н.А. 

Назарбаев важнейшей задачей мοлοдежнοй пοлитики οпределил вοспитание самοдοстатοчнοй и 

кοнкурентοспοсοбнοй личнοсти - «казахстанца будущегο». «Каждый … οбязательнο станет 

кοнкурентοспοсοбным, если будет усерднο учиться, набираться нοвых знаний, при этοм учиться и заниматься 

самοразвитием непрерывнο всю жизнь… Казахстанец будущегο - этο высοкοклассный специалист, владеющий 

казахским, русским и английским языками, οн сοциальнο активен, мοбилен, не бοится перемен» [6,2-3]. 

5. В Пοслании нарοду в 2007 гοду «Нοвый Казахстан в нοвοм мире» Н.А. Назарбаев οтметил, чтο в 

целях οбеспечения кοнкурентοспοсοбнοсти страны и ее граждан предлοжена пοэтапная реализация культурнοгο 

прοекта «Триединствο языкοв», сοгласнο кοтοрοму неοбхοдимο развитие трех языкοв: казахскοгο как 

гοсударственнοгο языка, русскοгο как языка межнациοнальнοгο οбщения и английскοгο как языка успешнοй 

интеграции в глοбальную экοнοмику [7] . 

6. Как пοдчеркивает Н.А.Назарбаев: «...Казахстан уникален и силен свοей мнοгοнациοнальнοстью. У 
нас сфοрмирοвалοсь уникальнοе пοликультурнοе прοстранствο… Пοликультурнοсть Казахстана – этο 

прοгрессивный фактοр развития οбщества. Евразийские кοрни нарοдοв Казахстана пοзвοляют сοединить 

азиатские, еврοпейские, вοстοчные, западные, пοтοки и сοздать уникальный казахстанский вариант развития 

пοликультурнοсти» [8]. 

7. И в заключении свοей статьи хοтелοсь бы написать, чтο пοлиязычнοе οбразοвание в высших учебных 
заведениях Республики Казахстан является неοтъемлемοй частью в развитии будущегο нашей страны. Именнο 

пοлиязычнοе οбразοвание пοмοжет в дοстижении развития междунарοднοй кοммуникабельнοсти и сοздания 

кοмпетентных специалистοв среди мοлοдёжи Казахстана.  
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ПОЛИЯЗЫЧИЕ КАК СОВРЕМЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ТРЕНД 

 

У каждого века, каждой эпохи есть своя парадигма. Современный век – это век образованных людей. 

Одним из главных стратегических приоритетов, обозначенных президентом Н.А. Назарбаевым, является 

формирование интеллектуальной нации: «Казахстану необходима интеллектуальная революция, которая 

позволит пробудить и реализовать потенциал нашей нации». Модернизационные процессы и инновационное 

развитие являются основными приоритетами, которые будут способствовать становлению и развитию 

конкурентного в мире казахстанского рынка образования. 

За поисками новых брендов нам, казахстаннам, ходить далеко не приходится. Президент Казахстана Н.А. 

Назарбаев, разрабатывая новый политический курс страны в противовес глобальному вызову - кризису 

ценностей нашей цивилизации, обозначил цель - быть приверженными диалогу культур и цивилизаций. 

Нурсултан Абишевич также определил сферу влияния Казахстана на мировом поле данного вида деятельности 

- «стать мостом для диалога и взаимодействия Востока и Запада». Следовательно, мы должны стать не только 

участниками, но и инициаторами событий. 

Для выполнения цели необходимо рождение такого феномена, как полиязычие молодого поколения 

казахстанцев. Такие термины «полиязычие», «многоязычие», «глобализация» стали наиболее часто встречаться 

в подходе к изучению иностранного языка. В странах Европейского союза широкое распространение получил 

принцип полиязычности. Европейцы придерживаются такого правила: «Каждый из нас говорит на своем 

родном языке, но мы понимаем друг друга». В качестве примера можно привести следующие страны: 

Финляндия, где в качестве второго официального языка принят шведский, на котором говорит 6% населения 
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всей страны; Южный Тироль, здесь на равных правах существуют три языка: немецкий, итальянский и 

государственный французский. 

Языковой плюрализм в Казахстане рассматривается сегодня как следствие осуществленных общественно 

– политических и экономических реформ. К данным реформам относятся следующие преобразования: 

казахстанское общество становится более открытым, наше государство входит в мировое сообщество, развитие 

и укрепление межгосударственных политических, экономических и культурных связей. Все вышеназванное 

способствует тому, что иностранные языки в настоящий момент востребованы обществом. Владение 

иностранными языками расширяет профессиональную компетентность специалиста, открывает доступ к 

ресурсам мирового значение, делает специалиста конкуретноспособным не только в национальном, но и в 

мировом масштабе.[1] 

В ежегодном Послании Президента РК Н.А. Назарбаева народу Казахстана отмечена актуальность 

полиязычного обучения, поскольку «одной из важных ценностей и главным преимуществом нашей страны 

являются многонациональность и многоязычие». Программа полиязычного обучения предусматривает создание 

новой модели образования, способствующей формированию конкурентоспособного в условиях глобализации 

поколения, владеющего языковой культурой. Знание казахского, английского и русского языков даст молодежи 

ключ к мировым рынкам, науке и новым технологиям, создаст условия для формирования мировоззренческой 

установки на конструктивное сотрудничество на основе приобщения к этнической, казахстанской и мировой 

культурам. Программа полиязычного образования, внедряемая в Казахстане, является уникальной и 

подразумевает, в отличие от западных аналогов, параллельное и одновременное обучение на трех языках. 

По мнению Президента Н.Назарбаева: «...Казахстан уникален и силен своей многонациональностью. На 

его земле сформировалось уникальное поликультурное пространство… Поликультурность Казахстана - это 

прогрессивный фактор развития общества. Евразийские корни народов Казахстана позволяют соединить 

восточные, азиатские, западные, европейские потоки и создать уникальный казахстанский вариант развития 

поликультурности». 

Процессы глобализации, активные интеграционные процессы, происходящие в современном мире, 

затронули не только социально-экономические, социально-политические, но и социально-культурные сферы 

деятельности человека. Глобализация мира в сфере культуры и образования, в настоящее время, 

характеризуется интенсивным сближением стран и народов, усилением их взаимодействия и взаимовлияния. В 

этих условиях актуализируется проблема модернизации образования, в том числе проблема языкового 

образования. Н. А. Назарбаев подчеркнул, что в настоящее время «мы принимаем активные меры по созданию 

условий для того, чтобы наши дети наряду с казахским активно изучали русский и английский языки. 

Таким образом, одной из приоритетных задач в образовании и в жизни выступает подготовка 

кросскультурной и полиязычной личности как конкурентоспособной основы нашего государства. 

Актуальность поликультурного и полиязычного обучения определяется всеобщей мировой тенденцией к 

интеграции в экономической, культурной и политической сферах. Полиязычное обучение мы понимаем как 

целенаправленный процесс приобщения к мировой культуре средствами нескольких языков, когда изучаемые 

языки выступают в качестве способа постижения сферы специальных знаний, усвоения культурно-

исторического и социального опыта различных стран и народов. 

Согласно законодательству об образовании, в Республике Казахстан все организации образования 

независимо от форм собственности должны обеспечить соответствующий уровень знаний обучающимся 

казахскому языку как государственному, а также изучение русского языка и одного из иностранных языков в 

соответствии с государственным общеобязательным стандартом соответствующего уровня образования. 

Важное место занимает при этом обучение иностранным языкам для того, чтобы выпускник вуза мог 

активно и целенаправленно пользоваться достижениями науки и практическим опытом зарубежных 

специалистов. Этого требуют как непосредственные задачи обучения в стенах вуза, так и развиваемая 

способность к последующему самостоятельному расширению знаний, совершенствованию умений и навыков в 

соответствии с индивидуальными интересами, притязаниями и ценностными ориентациями специалистов. 

Молодежь откликается на слова Президента страны: «Мы должны сделать рывок в изучении 

английского языка. Владение им откроет для каждого гражданина нашей страны новые безграничные 

возможности в жизни». 

В соответствии с требованием времени каждый гражданин должен  стремиться к владению 

государственным языком, русским языком - языком межнационального общения и английским языком. Для  

реализации этой идеи разработаны стратегия развития полиязычного образования, пакет нормативных 

документов, планируется подготовка педагогических кадров для системы полиязычного образования, а также 

разработаны модели по обучению казахскому и русскому языкам, аналогичные международной системе 

обучения английскому языку. Это позволит сформировать единую методологию обучения языкам. Планируется 

создать Республиканский центр по координации процесса реализации полиязычного образования путем 

преобразования действующего республиканского центра ускоренного обучения государственному языку. В 

рамках реализации культурного проекта «Триединство языков»стоит задача повысить роль государственного 

языка как фактора укрепления государственности Казахстана, сохранить высокий уровень знания русского 

языка, а также создать условия для успешного овладения английским языком. В Казахстане уже начата работа 

по развитию центров обучения языкам. С 2007 года в специализированных школах для одаренных детей было 

начато внедрение программы полиязычного образования, направленной на углубленное изучение казахского 
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(государственного), русского и английского языков и преподавание предметов естественнонаучного и 

математического  циклов на английском языке. [2] 

По поручению главы государства в школах Республики с I класса вводится изучение английского языка. 

Ожидается, что через пять лет эти школьники начнут уже изучать дисциплины на английском языке. К тому 

времени необходимо подготовить квалифицированные кадры для осуществления такой работы. Поэтому уже с 

2012 – 2013 учебного года в вузах начали принимать конкретные и эффективные меры по подготовке 

полиязычных учительских кадров. В отдельных вузах (или факультетах) начата работа по обучению на трех 

языках. Успешным примером практической реализации казахстанской модели полиязычного образования 

являются Назарбаев Интеллектуальные школы и  Назарбаев Университет, преподавание в котором ведется на  

английском языке. Обучение в этих передовых образовательных центрах открывает для 

казахстанскоймолодежи дополнительные перспективы интеллектуального, профессионального и карьерного 

роста. 

Поликультурность, полиязычие наряду с коммуникативной и информационной компетенциями, сегодня 

мировым образовательным сообществом определена как базовая компетенция образования и одно из 

магистральных направлений мирового образовательного пространства. 

Поликультурное образование в Республике Казахстан является одним из приоритетных направлений в 

системе образования, в том числе и высшего профессионального образования; является важной частью 

современного образования, способствующей приобретению знаний о духовных и культурных ценностях, 

традициях других народов. Именно образование является важнейшим этапом в процессе формирования и 

развития поликультурной, толерантной личности, уважающей не только свою, но и культуру других народов; 

этапом, когда осознанно и целенаправленно формируются ценностные ориентиры, жизненные принципы и 

приоритеты молодого поколения. 

Несомненно, основой формирования поликультурной личности является полиязычие. Полиязычие 

рассматривается как действенный инструмент подготовки молодого поколения в условиях взаимосвязанного и 

взаимозависимого мира. В этой связи понимание роли языков в современном мире ставит перед нами вопрос 

обучения языкам и повышение уровня языковой подготовки. 

Президент страны Н.А. Назарбаев поставил высокую планку перед отечественным образованием. Оно 

должно стать конкурентоспособным, высококачественным, таким, чтобы выпускники казахстанской школы 

могли легко продолжать обучение в зарубежных вузах. 

Формирование «полиязычия» - процесс сложный и длительный, очень важный с позиции сложившихся 

политических и экономический реалий современности. Полиязычие способствует консолидации общества, 

помогает сохранить исчезающие языки и культуры, Ч. Айтматов писал о «полилингвизме» следующее: 

«бессмертие народа – в его языке. Каждый язык велик для своего народа. У каждого из нас есть сыновий долг 

перед народом, нас породившим, давшим нам самое большое свое богатство – свой язык: хранить чистоту его, 

приумножать богатство его. Но вот мы сталкиваемся с новой диалектикой истории. Современное человеческое 

общество находится в постоянно всевозрастающем контактировании, что все более становится общей 

жизненной и культурной необходимостью. В этих условиях каждому человеку надо владеть несколькими 

языками». 

Из Концепции развития системы образования РК до 2015 года: 

«Знание родного, государственного, русского и иностранногоязыков расширяет кругозор человека, 

содействует его всестороннему развитию, способствует формированию установки на толерантность и объемное 

видение мира» 

Обучение языкам, связанное с ознакомлением с культурными, историческими, социальными ценностями 

каждого языка должно служить средством взаимопонимания между народами. Формирование языковой 

компетенции представляет ценность в обогащении своей собственной культуры в целом. 
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КӨПТІЛДІ БІЛІМ БЕРУ АЯСЫНДА АҒЫЛШЫН ТІЛІН ОҚЫТУДА МНЕМОНИКА 

ТЕХНОЛОГИЯСЫН ҚОЛДАНУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 

Қазақстан Республикасының «Білім туралы» заңының 8-бабында «Қазақстан Республикасының білім 

беру жүйесінің басты міндеті ұлттық және жалпы адамзаттың құндылықтар, ғылым және практика жетістіктері 

негізінде жеке адамды қалыптастыруға және кәсіби ақпараттандыру, халықаралық ғаламдық коммуникациялық 

желілерге шығу» деп атап көрсеткен [1]. 

Берілген мақалада ағылшын тілін оқытуда оқушылардың сөйлеу дағдысының дамуына көп нәтижелік 

көрсеткіштер беретін мнемоника әдісі ұсынылады. Жан–жақты ойластырған және жақсы жүргізілген бұл 
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мнемотехника әдісі тілдік материалды енгізуді және бекітуді (лексика, грамматика, фонетика) жеңілдетеді, 

дағдыларын қалыптастыруға көмектеседі. Тілдік шығармашылықты (есту, сөйлеу, оқу, жазу) орындауға тиімді. 

Мнемоника балаларды шетел тілін меңгерудегі қиындықтарға дайындайды және осы қиындықтарды жеңіп 

шығаруға көмектеседі.  

Әдісті ағылшын тілі сабағында оқушыларға берілетін тіл материалының мазмұны мен тапсырмаларының 

түрі тіл материалын жай қабылдауға емес, білімін дамытуға, ойландыруға, жағдайларды салыстыруға, ойша 

бөлшектеп талдау жасауға, біріктіріп ұластыра жасауға, қорытындылауға қызмет етуіне көңіл аудару керек. 

Осы тәсілді сабақ үстінде ғана емес, үзілісте, сабақтан тыс уақытта да жаттығуға болады. Бұл балалардың өз 

еркімен жасалады. Тәсілдің негізгі мақсаты – оқушылардың продуктивтік дағдысын жетілдіру, сөздерді, 

сөйлемдерді ағылшын тілінде дұрыс айтуға балалардың тілдерін жаттықтыру.  

Мнемотехника сөзі қандай мағына береді? Алдымен осыған тоқтала кетсек. Бұл әдістің алғашқы авторы 

кім болғаны белгісіз, алайда шет тіліндегі сөздерді осы әдісті қолдана отырып есте сақтау, өткен ғасырдың 

соңғы жылдарындағы әдебиеттерде кездеседі. Алғашқы зерттеу жұмыстарында осы әдіске сипаттамасы 

Аткинсон және бір топ авторлардың мақалаларында көрінеді және KEY WORD METHOD атты «кілттік сөздер» 

әдісі деп атаған. [2] 

Аталмыш әдіске жақсы сипаттама берген кеңес педагог – психологы В.А. Козаренко.[3] Мнемоника 

(мнемотехника)/ Mnemonics (грек. τὰ μνημονικά – есте сақтау өнері) есте сақтау өнері, есте сақтау көлемін 

үлкейтіп, жеңілдету мақсатында жасанды ассоциация жасау арқылы құралатын әдіс – тәсілдер жиынтығы.  

Алғашында мнемотехника риторика (ораторлық көркем өнер) бөлімінің бас таптырмас бөлігі болып, ұзақ 

сөйлемдерді жаттауға қолданылатын. Заман өзгерістеріне сай мнемотехника теоретикалық болсын, техникалық 

аумақта болсын біршама алға жылжыды. Тек мәтіндік материалдың бірізділігін есте сақтап, қайта жаңғыртып 

қана қоймай, есте сақтауға мүмкін емес деген ақпараттарды жаттауға көмектеседі: телефон нөмірлердің тізімі, 

хронологиялық кесте, әр түрлі сандық кесте, сауалнамалық анықтамалар, үлкен көлемдегі сандық мазмұнмен 

бірге терминдер бар қиын оқыту мәтіндері, шетел тілдерінің бірліктері және т.с.с.   

Бастапқыда мнемотехниканы Еуропаның әр қалаларын аралап жүріп Джордано Бруноның өзі memoria 

technica дәрісін ұсынып, оқытқан болатын [4]. 

Орта ғасырларда бұл өнер үлкен сұранысқа ие болды. Себептері де біршама еді. Мнемотехникамен 

Аристотель қызығып, өз оқушысын осы өнерге оқытқан. Мнемотехникаға негізделген, мінсіз естің иелері Юлий 

Цезарь және Наполеон Бонапарт болды. Бұдан бөлек, мнемотехника Еуропаның барлық университеттерінде 

оқытылды. 1445 жылы Гутенбергтің кітап басып шығару өнертабысынан кейін, мнемотехникаға қызығушылық 

біршама төмендеді [5]. Тек ХІХ ғ. басында өнер қайтадан «жаңғыртылды». Ресей мемлекетінде мнемониканы 

мектепте білім беру жүйесіне енгізді. Осылай қазіргі уақытқа дейін 1838 жылы енгізілген Рефентлов жүйесі 

көпке танымал. Оқушылар мнемотехника ережесін тез қабылдап, оны үлкен қызығушылықпен қолданып 

хронологиялық анықтамаларды, жағрафия сандарын, тарихты және т.б. жеңіл жаттады.  

Мнемотехника әдісі естің негізгі қасиеттеріне және материалды есте сақтаудың  тәсілдеріне ие болып, 

оқушы әр түрлі ақпараттарды ана тілінде және шетел тілінде еске түсіріп, қайта жаңғырта алады. Адамның есі 

айқын таңдаушылықтармен ерекшеленеді, сондықтан есте сақтау қызметі оқушының зейін қоя білуіне, пәнге 

қызығушылығына, жас ерекшеліктеріне тәуелді.  

Ағылшын тілінде сөйлеудің басты міндеті үлкен, ауқымды сөздік қорға ие болу. Көптеген сөздердің, сөз 

тіркестердің аудармасын, мағынасын біліп қана шет тілде еркін сөйлей аламыз. Мнемоника әдісінде сөздік 

қорды игеру үш кезеңнен өтуді қарастырады.  

1. Берілген сөздердің ағылшын тілінде дұрыс айтылуын, жад бойынша қазақ тіліндегі аудармасын білу. 
2. Қазақ тілінен ағылшын тіліне аудара алу және тура сол кезекпен ағылшын тілінен қазақ тіліне жад 

бойынша аудара алу. 

3. Ағылшын тіліндегі сөздерді көбейту кестесі секілді (дағды деңгейі) жатқа айту.  
Ғылыми әдебиеттерде мнемотехниканың жаттығулары өз ерекшеліктеріне сәйкес бірнеше тәсілдерге 

бөлінеді.[6]  

 квази – сөздер жасау. «Квази» - латын сөзі, «қалай» деген сөзді білдіреді. Квази-сөздер – бұл ешқандай 

тілде кездеспейтін жасанды, ойдан шығарылған сөздер; 

 рифмизация жасау. Бұл оқушыларға ұйқас сөздерді ойлап табу керектігін беріледі; 

 еске сақтайтын ақпаратқа тіркелетін ассоциация (суреттер, фразалар) әдісі. Ассоциация құру 
барысындағы маңыздысы – бейненің жарқын болуы. Бейне көбірек жарқын болған сайын, сонша көбірек сөзді 

есте сақтап, олардың арасында жеңіл байланыс орната аламыз. Ассоцияциалар ерекше, өзгеше, жаңа, 

бейстандарттық, ақылға сыймайтын, күлкілі, бейнелі болғаны абзал; 

 байланыс тәсілі. Берілген әдіс мәтіндегі таныс емес тірек сөздерді бір тұтас жүйеге ендіру, бүтін бір 
хикая жасау; 

 ассоциограмма жасау әдісі; 

 кеңістіктегі бейнеге байланысты Цицерон әдісі (аумақ, орын әдісі). 
Ағылшын тіліндегі сөздерді ассоциативтік тәілмен есте сақтау үшін: 

1. Берілген сөзді қатесіз айтып, дауыстап оқығаныңыз абзыл, оның жазылуйына емес айтылуына көп 

көңіл бөлген дұрыс. 2 немесе 3 рет қайталау керек. 
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2. Кейін аудармасын және берілген сөздің дыбыстық ассоцияциясын (ұқсастығын) оқу. Дыбыстық 
ассоцияция «жоғалып» кетпес үшін, ол сөөздің аудармасымен бірге бір сөйлемде беріледі. Кей сөздерді 

естігенде, адамдардың сол сөзбен қалыптасып кеткен стереотиптері болуы мүмкін. Мысалы buy /БАЙ/ сөзі, Бай 

бамбук сатып алды. Егер берілген дыбыстық ассоциация көңілге жақпаса, басқа ұқсас дыбысталуды таңдауға 

болады. 

3. Келесіде жандандыру тәсілін қолдануға болады, бейнені жарқын түрде елестетуге тырысыңыз (мыс. 
Бай базар бойымен келе жатыр, тиындар сылдырын есту т.с.с.) Психологтардың айтуы бойынша ассоцияциалар 

ерекше, өзгеше, жаңа, бейстандарттық, ақылға сыймайтын, күлкілі, бейнелі болса, есте сақтау процессі жылдам 

жүреді.  

Есте сақтау керек жайт, дыбыстық ассоциация берілген сөздің толйықтай түсіндірмесі немесе аудармасы 

емес, бұл тек айтылуы жағынан ұқсас және есте сақтауға көмегін тигізетін сөз. 

Ендігі кезекте нақтылы мысалдармен сабақ үстінде бейнесі жоқ сөздер жанданған, жарқын, қозғалатын 

болмыстарға өзгеріп, сөдердің өздері қалай қолданылатынын және есте сақтауда бейнелердің жасалынып, 

дұрыс жазылуы көрсетіледі. Сөдерді жаттау тек оларға анықтап қарап, дұрыс дыбыстап, тыңдауға байланысты 

болады. Оларды типті топтарға классификациалауға болады (Кесте – 1. Сөздердің ерекшеліктеріне 

байланысты топтарға классификациялану).  

 

Кесте – 1. Сөздердің ерекшеліктеріне байланысты топтарға классификациялану 

Сөздердің классификациялық 

топтары 

Мысалдар Сипаттамасы 

Интернационалды сөздер Bank, Tea, Chocolate, Café, 

Taxi, Telephone, Sport, Hotel, 

Coffee 

Бұл сөздерді естігенде оқушылар 

аудармасын тез тауып, жылдам 

жаттап алады. 

Сөз ішіндегі сөздер Crossword, Cupboard, 

Football, Handkerchief, 

Snowman, Rainbow 

Сөздерді бөлшектерге бөліп, аудару 

арқылы, толық сөздің мағынасын 

түсінуге болады. 

Қазақ және ағылшын тілдері 

арасындағы дыбысталуы немесе 

мағынасы жағынан ұқсас сөздер 

Meeting, Cracker, Family, 

Mixer, Copy-book, Printer, 

Lift, Scout, Taxi 

Бұл сөздерді етігенде, санада осыған 

ұқсас сөздің бейнесі жасалынып, есте 

сақтауға көмектеседі. 

Түсініксіз қарама - қайшылықтар Magazine, Vinegar, Artist, 

German 

Бұл фактіге назар аударып, әдеттегі 

қателіктерді болдырмауға болады 

Есте сақталатын әріптердің 

«өрнегі» 

T-shirt, E-mail, UFO, Forget-

me-not, Merry-go-round, TV 

Сөздердің құрылымдарын саралау 

арқылы, жадта жақсы сақталады 

Сөздердің көзбен көріп, бейнелік 

түріне назар аудару 

Personal, Comfortable, 

Modern, Industrial 

Сөздерді «өз тілінде» оқу арқылы 

мағынасын түсіну 

 

Ассоциативтк тәсілді тек сөздерді жаттау негізінде ғана емес. Көлемі үлкен мәтіндерді, ертегі, мақал – 

мәтелдерді есте сақтау негізінде де қолдануға болады.  

Грамматикалық құрылымдарды есте сақтауға бағытталған мнемоникалық бейне, формула, сызба 

ретіндегі тәсілдерді іс жүзінде пайдаланып, өз нәтижесін бергеннен кейін оларды тиімді және тәжірибелік 

пайдалы деп айтуға болады.  

Ағылшын тілі сабақтарында келесі мнемотехникалық амалдарды да пайдалануға болады:  

- проблемалық сұрақпен берілетін «суреттердің логилалық қатары» амалы. Бұл мнемотехникалық амал, 

ағылшын тілі сабағында жаңа материалды кірістіру барысында қолданылады. Тақырып өтілу кезінде оқушылар 

қойылған проблемалық сұрақтың шешімін іздеп, кей кезде өздері сол проблемалық сұрақты қоюға 

қызығушылығын тудырады. Мысалы, passive voice тақырыбы кезінде, мұғалім қалада басты кейіпкердің жоқ 

уақытында болған бірнеше оқиғалардың тоғысқан  суреттерді көрсету барысында, passive voice грамматикалық 

дағдысын бекіте алады. 

- «суретті жандардыр» амалы. Берілген амалдың көмегімен мұғалім еш қиындықсыз оқушыларға слайдта 

берілген адамдардың әңгімесін дыбыстауды сұрайды. Егер суретте жануардың немесе өлі затты дыбыстау 

керек болса, оқушылардың қызығушылығын көбірек тудырады.  

- «медиаазбука» амалы. Бұл мнемотехникалық амалдың мағынасы, алфавитте берілген әр әріпке 

тақырыпқа байланысты сөз ойластырылу керек. Алынған сөздің таңдауын түсіндіру арқылы оқушылар 

логикалық ойлайды, белсенді сөздік қоры кеңейеді, жеке тәжірибе жинақталады.  

- «light-out» амалы. Аталған амалдың мақсаты, мұғалімнің алдын ала жасалған слайдтың белгілі бір 

бөліктерін жауып қойып, оқушылар кезегімен оларды шешу барасында, жабық бөліктері ашылған соң шыққан 

жасырын суретті сипаттау. Алдымен суретте жасырын бөліктері болған кезде, оқушылар болжамын айтады, ал 

сурет толығымен ашылған соң сипаттау жоспары жасалынады.  

- суреттер анимациясы амалында қимылдағы түрлі болмыстарды көрсету немесе кей грамматикалық 

тақырып, мысалы,  «Етістіктің уақыт нысандары» алуға болады. Слайдта берілген үйдің бейнесінде, терезелер 

ашық болады, әр терезеде үй тұрғындары жасалған түрлы қимылдарды сипаттау барысында, мысалға алып, 

оқушыларға түсіндіруге болады [7]. 
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Ағылшын тілін үйрену барасында негізгі мәселе, оқушының тілді үйрену барысында ана тілінде сөйлеуді 

жалғастырады. Мнемотехника бұл «қате» қатынасты жояды. Жаңа сөздердің есте сақталуына байланысты, 

оқушы күннің басым бөлігінде ағылшын тілінде ойлайды, сөздерді, фразаларды, сөйлемдерді және диалогтарды 

ойша қайталайды.  

Қорытындылай келе, айта кетерлік жайт, ағылшын тілінің үйрену барысында қолданылатын 

мнемотехникалық амалдар оқыту процесінің қосымша көмек ретінде ғана қолданылады. Оқушылар ойлау 

қабілетін дамытады, өз шығармашылығын және оқуға деген қызығушылығын арттырады. Мнемотехниканың 

негізгі қағидаты ассоциация және бейнелердің құрылымы болып табылады. Көптеген педагогтердің оқыту 

барысында қолданылған мнемотехникалық амалдардың негізінде, құрылған тұжырым, мнемотехника оқыту 

процесін біршама жеңілтетеді. Менің ойымша, мнемотехника ұзақ уақытқа есте сақтауды қаматамасыз етеді, 

сөйлеу біліктілігін дамытады және ағылшын тілін түсіну үшін іштей адаруды қажет етпеуге мүмкіндік 

туғызады. 
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Ғылыми жетекші: Аға оқытушы, педагогика ғылымдарының 

магистры 

 

КОНЦЕПТ ҰҒЫМЫНЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ТАРИХИ НЕГІЗДЕРІ 

 

Концепт туралы ғалымдар ойы әр түрлі. Орыс тіл білімінде ғалымдар оны термин ретінде қарастырса 

(В.И. Карасик, С.А. Аскольдов), енді біреулері (Д.С. Лихачев, В.Т. Москвин) ұғыммен теңестіреді. Әсер ету 

күшін Б.А. Ларин концептіні тілдік тұлғаның танымдық деңгейлерінің басты бөлшегі ретінде танып, ғаламның 

тілдік моделін беруші ұжымдық сананың қозғалысын анықтаушы бірлік екендігін көрсетеді. В.А. Маслова 

концептіні жеке тұлғалық концептілер, адамдардың жас ерекшеліктеріне байланысты концептілер, 

жалпыұлттық концептілер деп таратады. «Концепт» терминін тіл аясындағы мәселелерге қатысты пайдалануды 

өткен ғасырдың бірінші жартысында тұңғыш рет орыс философы С.А. Аскольдов ұсынған. Ол «Концепт и 

слово» атты еңбегінде концептіні былайша ұғындырады: «...мысленное образование, которое замещает нам в 

процессе мысли неопределенное множество предметов одного и того же рода». Осымен сабақтастырып, В.З. 

Демьянков, Ю.С. Степанов ұғым мен концептінің аражігін ажырата қарастырады. Осы тектес концепт туралы 

пікірлердің ішінен қазіргі кезде көптеген ғалымдар тарапынан қолдау тауып, ғылыми тәжірибеде қолданылып 

жүрген – А. Вежбицкаяның анықтамасы. Ғалым концептіні адамның әлем туралы тиянақталған мәдени 

түсініктері бейнеленген және атаулары бар ғаламның тілдік бейнесі ретінде таниды. Ю.Д. Апресян концепт 

мәселесін былай танытады: «Әрбір табиғи тіл дүниені қабылдау мен қалыптастырудың нақты тәсілін 

бейнелейді. Ондағы мағына, мән белгілі бір ұжымдық философия тәрізді ой-пікір жүйесіне топтастырылады. 

Дүниені концептілеу тәсілі әрі әмбебап, әрі ұлттық ерекшеліктермен толықтырылады. Дүниеге деген көзқарас 

барынша қарабайыр. Ол дүниенің ғылыми бейнесінен ерекше, бірақ бұл қарапайым түсінік емес». А. 

Вежбицкая: «концепт – бұл ақиқат әлемі туралы адамның мәдени-шартты түсінігін бейнелейтін «идеалды 

әлемнің объектісі»; Р.М. Фрумкина концептіні мәдени категориялардың әсерінен туған вербалды ұғым ретінде 

түсінеді. «Концепт» терминінің теориялық негіздері Д.С. Лихачев, Н.Д. Арутюнова, Е.С. Кубрякова, А.Н. 

Мороховский, Н.К. Рябцева, В.А. Маслова, А.Я. Гуревич, А.А. Залевская, А. Вежбицкая т.б. зерттеу 

еңбектерінде қарастырылып, олардың «концепт» жайлы ой-тұжырымдары концептіні құрылымына енетін 

сөздердің мағыналық жақтан өзара үйлесе келіп, негізгі өзек – тірек сөздің аясына шоғырлануынан 

туындайтындығын дәлелдейді. Қазақ тіл білімінде «концепт» термині А. Қайдар, Р. Сыздық, Ж. Манкеева, Н. 

Уәлиев, Б. Қалиев, Қ. Жаманбаева, Г. Смағұлова, Б. Ақбердиев, Г. Снасапова, М. Күштаева, С. Жапақов, Қ. 

Қайырбаева, А. Сыбанбаева, А. Ислам, Ш. Елемесова, Н. Аитова, А. Әмірбекова, Ж. Саткенова, Ж. 

Жампейісова, С. Жиренов, Б. Нұрдәулетова, Г. Мұратова, Ж. Қошанова т.б. зерттеушілердің еңбектерінде әр 

қырынан зерттеледі. Когнитивтік лингвистиканың негізгі категориясы – концепт бірнеше түрге бөлінеді. В.А. 

Маслова концептіні жеке тұлғалық концептілер, адамдардың жас ерекшеліктеріне байланысты концептілер, 

жалпыұлттық концептілер деп таратады[2,3]. 

Концептінің әртүрлі анықтамалары оның келесі инварианттық белгілерін көрсетуге мүмкіндік береді:  

1) сөздің көмегімен вербалданатын және аялық құрылымы бар, оның мінсіз түсінігіндегі адамның 

тәжірибесінің ең төменгі бірлігі; 

http://www.constitution.kz/kaz/
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2) бұл-білімді өңдеу, сақтау және таратудың негізгі бірліктері; 

3) концептінің қозғалмалы шектері және нақты функциялары болады; 

4) концепт әлеуметті, оның ассоциативтік аясы оның прагматикасын  туындатады; 

5) бұл мәдениеттің негізгі ұяшығы. Соған орай, концептілер концептуалдық жүйе құрай отырып, 

дүниені адамның ойымен қалыптастырады, ал адам тілінің белгісі осы жүйенің мағынасын сөзбен  жүйелейді. 

Концепт терминінің Британ энциклопедиясында берілген анықтамасы төмендегідей: 

A concept (substantive term: conception) is a cognitive unit of meaning—an abstract idea or a mental symbol 

sometimes defined as a «unit of knowledge», built from other units which act as a concept's characteristics. A concept is 

typically associated with a corresponding representation in a language or symbology; however, some concepts do not 

have a linguistic representation, which can make them more difficult to understand depending on a person's native 

language, such as a single meaning of a term[1]. 

Концепт терминінің құрылымы өте күрделі болып келеді. Бір жағынан алғанда, оған ұғым құрылымына 

катыстының барлығы, екінші жағынан – концепт құрылымына оны мәдениет фактісі етіп отырған – бастапқы 

мағынасы да кіреді (этимология); мазмұнның негізгі белгілеріне қатысты ықшамдалған тарих; қазіргі 

ассоциациялар; баға және т.б. ұғым мәселесіне тоқталатын болсақ, оның логика мен философия салаларында 

қарастырылып жүргендігіне орай ғалымдар осы үғымға ұқсас болып келетін заттар тобын, яғни – көлем және 

ұғымның осы топка сәйкес келетін жалпы және жеке белгілерінің жиынтығын – мазмұн деп түсіндіред. З.Д. 

Попова, И.А. Стернин адам санасындағы когнитивтік концепт:а) оның тікелей сезімдік тәжірибесінен әлемнің 

сезім мүшелері арқылы қабылдау; ә) адамның қызмет, әрекеті пәні; б)адам санасында концепті түрінде өмір 

сүретін ой операцияларынан; в) тілдік қарым-катынастан (концепті адамға тілдік формада түсіндіріліп, 

жеткізілуі мүмкін; г) тілдік бірліктерді саналы түрде түйсініп, тану аркылы қалыптасады. Концепт қатпарлы 

қабаттардан тұрады және әр қабат түрлі дәуірлердегі мәдени өмірдің «тұнбасы», яғни нәтижесі болуы мүмкін. 

Олар (қабаттар) сондай-ақ, тарихи түрғыда эртүрлі қабаттардан жэне пайда болу уақыты, шығу тегі – 

семантикасы жағынан әртүрлі болып табылады. Соған байланысты оның ерекше кұрылымы бар. Ол келесі 

белгілерді қамтиды): негізгі (актуалды) белгісі); қосымша (пассив, тарихи) белгі); ішкі (әдетте санамен 

түйсінілмейтін) формасы. Ішкі форма, яғни этимологиялық белгіні зерттеушілер ашуы мүмкін. Басқаларға ол 

делдарлар (ұрпақтан-ұрпаққа) арқылы жеткен,осы ішкі форманың негізінде қалған мағыналық қабаттар пайда 

болған. Негізгі пәрменді қабат – сол мәдениетті тұтынушы ұжымның әрбіріне мәлім, жалпыұлттық концепт 

болып табылады; пассив қабат – бұл косымша кабат, мәдениетті тұтынушы ұлттың белгілі бір жеке тобы үшін 

маңызды болып табылады (яғни жекелеген субкультураның концептосферасына жатады); Концептінің ішкі 

формасы (күнделікті өмірде түйсінілмейтін, тек мамандарға мәлім) мәдениетті тұтынушы көпшілік үшін 

концепт бөлігі болып табылмайды, мәдени элементтерді түсіндіруші ретінде кабылдайды[5].  

Концептілер қай ұлттың мәдениетінде болмасын, саны жағынан ғалым Ю.С. Степановтың айтуынша, елу 

шақты. Концептілер –ұлттық танымның бір көрінісі сондықтан да ғалымның лингвокогнитивтік моделі болып 

саналады. Концепт қандайда бір ауқымды идеяның сан алуан күрделі ұғым түсініктердің суретті 

сипаттамалары. Оның мазмұндық құрылымы тіл мен бейнелі ойлау заңдылықтарының сабақтастығынан 

туындайды. Концептілік мәнге ие тілдік бірліктердің, концептілердің ішкі құрылымын мәдени-танымдық 

ақпараттар көзі деуге де болады. Себебі онда мәдениет қалдыратын «іздер» – мифтер, архетиптер, салт-

дәстүрлер, тарихи оқиғалар мен материалдық мәдениеттің элементтері көрініс табады. Белгілі бір 

концептілердің ұлттық танымдық және мәдени ақпараттық ішкі құрылымының мазмұнын ой елегінен өткізу 

«зат пен құбылысқа атау берудің тілден тыс себептерін ашып көртсетуді, атауға негіз болған заттың 

(құбылыстың) негізгі белгі қасиетін анықтауды басты міндет ететін», лингвистика ғылымындағы номинация 

теориясымен өзара сабақтастықта қарастырылады. Дегенмен, ой-санада жинақталған білімнің уақыт талабының 

еншісі мен ақпарат құрылымының дамуына байланысты когнитивтік бірлік – концептіні ұғымнан ажырату, оны 

бір тұжырымға келтіру зерттеуді талап етеді. «Концепт» туралы пікірлер әр түрлі. Олай дейтініміз, жарық 

көрген материалдарда концепт туралы бір-біріне жуық, бірақ өзіндік ерекшеліктерімен бірнеше көзқарастар, 

ережелер кездеседі. «Концепт (от лат. соnceptus - мысль, понятия) смысловое значение имени (знака) т.е 

содержание понятия, объем которого есть предмет (денотат) этого имени (напр., смысловое значение имени 

луна – истесать. Спутник Земли)[8]. 

Концептуалды талдау арқылы нақты бір социумның лингвомәдени жүйесінде жинақталған дүниенің 

ұлттық сипат, ұлттық ерекшелік иеленген бейнесімен «жүздесуге» мүмкіндік аламыз. «Ұлттық өзіндік бейне» 

дейтін себебіміз әрбір этнос өзін қоршаған әлемді тек «өз көзімен» көріп, өзінің түсінігіне жақын мазмұнмен 

толтырады. Дүниені бағалаудығы өз ұлттық ерекшелігін белгілейді Тілдік семаның тілдік бірліктер арқылы 

берілетін рухани және материалдық құндылықтары тілдің барлық деңгейлерінде көрінеді. Бұл құндылықтар 

халық тарихы мен тұрмысына терең орнығып, оның паремиологиясы мен фразеологиясы, сөздік қоры мен 

ондағы сөздердің бояу-реңктері арқылы көрініс беріп жатады[4]. 

Концептуалды талдау сырттай семантикалық талдауға ұқсас болғанымен, өзіндік мақсаттарымен 

ерекшеленеді. «Семантикалық талдау – сөздің семантикалық құрылымының айқындалуы, оның деногатты, 

сигнификанты және коннотатты айырмашылықтарын анықтауды жүзеге асыру; концептуалдыталдау – бір ғана 

таңбаның аясына жинақталатын жалпы концептілерді тауып, когнитивті құрылымдағы сол таңбаның болмыс – 

бітімін анықтау». «Концепт» ұғымын біздің дүниетанымымыздағы әлем туралы ақиқат болмысты бейнелейтін 

когнитивті бірлік ретінде қарауды, ал тілдегі концептілер жүйесін жеке адамның да, тілді қолданушы барша 

жұрттың да сөздік қорындағы әлеуетті мүмкіндігін ашатындықтан, «концептілік өріс» деп атау жөн[7]. 

http://en.academic.ru/dic.nsf/enwiki/1509
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http://en.academic.ru/dic.nsf/enwiki/23577
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Концептуалды талдаудың әдіс-тәсілдеріне келетін болсақ, қазіргі таңда тіл білімінде концепт түрлерінің 

ара-жігі нақты ажыратылмауына байланысты зерттеушілер мазмұндық жағынан әр алуан ұғым-түсініктерді 

қамтитын ғылыми атауларды ұсынып отыр. Мысалы, Ю.С. Степанов үш түрін ажыратады:  

1. «рамалық» түсініктер;  

2. «тығыз ядролы» ішкі мазмұны тұтас түсініктер; 

3. адам жайлы концептілер. 

Концептілер жасайтын күрделі қатынастар жүйесіне аса мән бере отырып, А.П. Булатова көңіл-күй, 

эмоциялар мен физикалық, психикалық жағдайларды суреттейтін көру, есту, иіс және сипап сезу сезімдерімен 

байланысты концептілерді сенорлық концептілер тобына жатқызса, А.П. Бабушкин концептілерді лексикалық 

және фразеологиялық деп екіге бөлді. Бұлардың әрқайсысы өз кезегінде бірнеше құрылымдарға жіктеледі[6]. 

Тұжырымдай келе концепт дегеніміз – этномәдени санада сақталатын, белгілі бір ұлттың ұрпақтан-

ұрпаққа берілетін ықшам, әрі терең мағыналы шындық болмыс, ұлттың мәдени құндылықтары жөніндегі сан 

ғасырлық түсінігін білдіретін құрылым. Сонымен, тіл білімінде концепт мәселесі аясындағы пікір, 

пайымдауларға жасалған шолудың, сипаттаманың негізінде бірқатар мәселелердің теориялық тұрғыдан 

негізделгендігі қарастырдық.  
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ПОЛИЯЗЫЧИЕ И ЕГО АКТУАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

Полиязычие и его востребованность в профессиональной деятельности являются одними из 

приоритетных на сегодняшний день тем для масштабных исследований. Но взаимное влияние полиязычия и 

повседневной, бытовой жизни на данный момент мало освещено. Также на мотивацию к изучению 

иностранных языков влияет и популярная культура. 

Актуальность темы исследования заключается в том, что полиязычие на современном этапе является 

мощным двигателем для личностного роста человека. 

Научная новизна работы состоит в том, что в ней раскрыта не только взаимосвязь «полиязычие – 

профессиональная деятельность», но и «полиязычие – бытовая жизнь». Затронуты малоизучаемые особенности 

выражения мысли в иностранной речи в фокусе дословного перевода, указывающие на психологические черты 

собеседника. 

Целью исследования является определение основных факторов, влияющих на стремление к изучению 

иностранных языков не только в профессиональной деятельности человека, но и в контексте повседневности.  

Для достижения поставленной цели были выделены следующие задачи: 

1. Изучение возможностей, которые предоставляет знание множества языков в повседневной жизни. 
2. Анализ психологических особенностей восприятия языковых конструкций и влияния его на контакт с 

иноязычными людьми. 

3. Освещение влияния массовой культуры на заинтересованность изучением иностранных языков. 
Полиязычие на сегодняшний день играет огромную роль в формировании успешного человека, так как 

мир полилингвистичен и важны способности наладить контакт с представителем наибольшего количества 

различных культур. На данный момент развитие полиязычия является одним из важнейших компонентов 

образовательной системы Республики Казахстан.  

В концепции языкового развития Республики Казахстан основной упор делается на «Триединство 

языков», согласно которому необходимо развитие трех языков: казахского как государственного языка, 

русского как языка межнационального общения и английского как языка успешной интеграции в глобальную 

экономику [1]. 

Надо сказать, что триединство языков является лишь необходимым базисом для гармонично 

развивающейся в современных условиях личности. Но, помимо трех основных языков, на сегодняшний день 
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важно и престижно знание большего количества языков, что входит в более широкое понимание слова 

«полиязычие». 

Почему же важно знать много языков? Недаром Натан Ротшильд сказал: «Кто владеет информацией, тот 

владеет миром» [2]. В ныненшний век всестороннего международного сотрудничества, огромным спросом 

полюзуются специалисты, которые владеют не только своей профессией, но и несколькими языками. В целом 

достаточно ясным представляется значение полиязычия в профессиональной, научной деятельности. Далее 

рассмотрим вопрос значения полиязычия в повседневной жизни. 

Как же влияет знание множества языков на повседневную, бытовую жизнь? Одно из основных 

достоинств знания многих языков является возможность налаживания прямого контакта с жителями иных 

стран (например, переписка в сети интернет, общение при помощи видео- и телефонной связи). Это позволяет 

заводить новые знакомства, развиваться культурно. Возможность разговора с собеседником на его родном 

языке поможет лучше понять его характер, особенности темперамента. Так же это позволит соприкоснуться с 

уникальным образом культуры и менталитета его страны, его народа. Ведь, именно изучая язык, можно как 

нельзя лучше понять людей, которые говорит на нем. На основе тонкостей языка можно предположить 

некоторые яркие черты национального менталитета, которые могут помочь в общении с носителем языка. Ведь 

каждый язык складывается не обособленно, а в контексте исторических событий, характерной культурной 

специфики, даже в контексте взаимодействия с другими этносами и языками. 

В качестве примера можно привести английский язык и его грамматику. Как известно, порядок 

предложения в английском языке четко фиксирован. Например: We (мы – подлежащее) do (делаем – сказуемое) 

our homework (наше домашнее задание – дополнение) with pleasure (с удовольствием – обстоятельство). Как 

правило, подлежащее занимает первое место, затем сказуемое, дополнение и обстоятельство. Данная 

конструкция, за редким исключением, является обязательной для английского языка [3]. 

Такая четкая, строго регламентированная грамматическая конструкция предложения, позволяет 

предположить о некоторых особенностях англичан – педантичности, пунктуальности. Ведь, если они так строго 

обращаются с языком, не допуская малейших отклонений, то и в делах своих они поведут себя подобным 

образом. 

Такой же вывод можно сделать и, например, о японцах. Ведь в японском языке так же твердый порядок 

слов (подлежащее – дополнение – сказуемое): 日本人は (японцы – подлежащее) はしで (палочками – 

дополнение) 食べる (едят – сказуемое) – «Нихондзин-ва хаси-дэ табэру» [4]. 

Порядок слов это не единственное, что показывает, насколько неоднозначно можно воспринимать язык и 

человека, говорящего на этом языке. Еще один фактор – это особенности формирования смысла во фразе. 

Например, одна и та же фраза – «Меня зовут Аня», сказанная на разных языках, воспринимается совершенно 

по-разному в дословном переводе.  

В казахском языке (Менің атым Аня) происходит констатация факта «Мое имя Аня». Так же данный 

пример может свидетельствовать об особенности казахского языка – здесь недостаточно притяжательного 

местоимения, для определения принадлежности, необходимо еще и притяжательное окончание. А вот само 

местоимение может опуститься без ущерба для смысла. 

В английском языке (My name is Ann) Аня также констатирует факт «Мое имя есть Аня». Эта фраза не 

несет в себе яркой эмоциональной окраски, но слово «есть» производит впечатление некой твердости, 

педантичной уверенности.  

В русском же языке (Меня зовут Аня), внимание концентрируется не на факте, что Аня это ее имя, а на 

том, что окружающие называют ее так. 

В немецком языке (Ich heiße Anja) «Я зовусь Аня» [5, с. 25] внимание нацелено, подобно русскому языку, 

не на факт того, что Аня это ее имя, а на то, что она сама себя называет Аней. 

В итальянском языке существует два способа представиться. Один схож с английским языком – (Il mio 

nome è Anya) «Мое имя есть Аня», другой, более употребительный, звучит следующим образом ((Io) mi chiamo 

Anya) «Я называюсь Аня». Глядя на первый вариант, можно отметить, что в итальянском языке вместе с 

притяжательным местоимением используется и определенный артикль (“il”) в отличие от английского языка, 

где одного такого местоимения достаточно для указания конкретики [6, с. 3, 72]. 

В японском языке (私 の 名前 は アーニャ です – «Watashi-no namae-ha ānya desu») дословным 

переводом будет «Имя, принадлежащее мне, есть Аня» [7, с. 16, 29]. Здесь основной уклон делается на том, что 

имя Аня ей принадлежит. 

Данные примеры позволяют убедиться, что между грамматическими конструкциями различных языков 

имеются сходства в строении. 

В иврите ситуация обстоит отличным образом от большинства языков мира. В алфавите этого языка 

отсутствуют гласные буквы, которые при произнесении их в словах делают речь мелодичной и приятной на 

слух. Хотя, несмотря на этот факт, иврит – язык очень красивый, поскольку произносить одни только 

согласные для формирования слов, несущих определенные понятия, невозможно, что указывает на 

употребление огласовок. На письме огласовки оформляются в виде специальных символов, которые ставятся 

под согласными буквами, например       (ани) – «я» [8]. Возможно, этот факт говорит о том, что алфавите иврита 

зафиксированы только согласные ввиду того, что они являются главными буквами. А гласные всего лишь 

добавляют звучность, гармонию и возможность понимания значения слова на слух. Следует обратить внимание 
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на эту закономерность. Например, если записать только лишь согласные в каком-нибудь русском слове, оставив 

пропуски для гласных, то можно догадаться, какое слово написано. Но при произнесении одних согласных 

распознать слово становится сложным. 

Вдобавок к этому следует отметить еще одну яркую отличительную черту иврита: обратное, 

непривычное для большинства национальностей, письмо «справа налево».  

Лингвистические особенности иврита, а именно отсутствие гласных в алфавите и письмо «справа 

налево», раскрывают «природу» еврейского народа: их обособленность, обладание многими качествами и 

способностями, «Богоизбранность». 

Порядок слов в предложении, употребление той или иной грамматической конструкции (действительный 

или страдательный залог, артикль, предлог, союз или частица и др.) влиют на восприятие человеком 

информации и, как следствие, на его психологическое состояние, впечатление от собеседника. 

Помимо налаживания контакта с иноязычными людьми, еще одним плюсом полиязычия является 

возможность такого популярного нынче явления как каучсерфинг. “Couchsurfing” – это крупнейшее 

международное сообщество путешественников и им сочувствующих, объединяющее людей, общей целью 

которых является “обмен гостеприимством” по всему миру. Суть этого сообщества можно передать фразой, 

которая является девизом каучсерфинга “У вас есть друзья во всём мире, просто пока вы ещё с ними не 

встречались” Концепция каучсерфинга предполагает безвозмездную помощь участниками сообщества друг 

другу, которая может выражаться в чём угодно – предоставление жилья и/или еды [9]. 

Кроме того, полиязычие играет огромную роль для изучения и понимания особенностей  родного языка. 

Знание иностранных языков позволяет по-новому взглянуть на знакомый с рождения язык, заметить в нем 

какие-либо индивидуальные черты, сходства и различия с другими языками. К тому же это дает возможность 

глубже увидеть родной язык, задуматься о его происхождении, зарождении и развитии и даже раскроет 

некоторые загадки истории. 

Также полиязычие в современном мире становится популярным во многом благодаря массовой культуре. 

Среди большинства людей, в особенности молодого поколения, на настоящий момент популярны различные 

зарубежные фильмы, музыкальные группы, социальные сети. 

Роль музыкальных исполнителей в том, что люди стремятся изучать язык, чтобы понимать их, очень 

велика. Существует огромное множество знаменитостей, которые исполняют свои песни на множестве языков. 

Самыми известными у молодого поколения являются такие англоязычные исполнители, как группа «the 

Beatles», Michael Jackson, Justin Bieber и другие. Множество знаменитых певцов исполняют свои песни на 

немецком языке, например «Rammstein», «Tokio hotel», «Oomph». Большой популярностью в нынешнее время, 

особенно среди молодежи женского пола, пользуются музыкальные коллективы из Южной Кореи, например 

такие исполнители как «G-Dragon», «THE LEGEND», «ЕХО». 

Все большую известность на сегодняшний день приобретают зарубежные фильмы и сериалы. Среди 

молодежи особо престижным считается просмотр их в оригинале, иногда с использованием субтитров. Часто 

интерес к зарубежному кинематографу или мультипликации побуждает изучать язык страны, производящей 

данный культурный продукт. Ярким примером тому может послужить так называемый «Аниме-бум», то есть 

всплеск популярности японской мультипликации, произошедший на территории нашей страны в 2010-2012г.г. 

Данное явление послужило причиной возникновения моды на изучение японского языка и особенностей 

японской культуры среди молодежи. На сегодняшний же день особую популярность приобрели различные 

англоязычные сериалы, снятые в Англии или Америке («The Walking Dead» (Ходячие мертвецы) «Sherlock» 

«Supernatural»). Популярность этих сериалов делает модным среди молодежи изучение английского языка. 

Социальные сети сейчас очень прочно вошли в нашу жизнь. Они дарят возможность безграничного 

общения, в буквальном смысле стирают границы государств в вопросах общения. Через социальную сеть 

можно найти друга как из США, так и из Японии или Австралии. Именно поэтому особой популярностью 

пользуются международные социальные сети (Facebook, Instagram, Twitter). 

Надо сказать, что влияние массовой культуры на личностное развитие человека чаще всего 

расценивается как деструктивное, губительное. Возможность положительного влияния, как правило, даже не 

рассматривается.  Но такая точка зрения является однобокой. Если взглянуть на вопрос шире, то, как мы уже 

увидели, во влиянии массовой культуры на молодежь есть и положительные черты, особенно в сфере 

популяризации такого явления как полиязычие. 

Особенности устной речи, выражения мыслей с помощью языка указывают на то, что у представителя 

той или иной культуры, носителя какого-либо языка, формируется в течение жизни определенный менталитет, 

определенный склад ума и черты темперамента. А у тех лиц, которые владеют не одним, а несколькими 

языками, складывается многомерное восприятие мира. 

Итогом данной работы послужил вывод о том, что полиязычие важно и нужно не только в 

образовательной и профессиональной деятельности, но и в повседневной жизни. Знание множества языков 

открывает перед человеком множество возможностей в профессиональной сфере, в сфере образования, 

открывает новые горизонты для общения, помогает налаживать личные связи не только с носителями своего 

языка, но и с иноязычными людьми. Оно позволяет находить новые возможности для путешествий, позволяет 

наиболее тесно соприкоснуться с культурой и менталитетом иных стран. Знание родного языка собеседника 

поможет лучше понять его темперамент и психологию, наладить более тесный контакт. А знание нескольких 

языков – по-новому взлянуть на свой родной язык через призму «чужой картины мира». Так же полиязычие 
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позволяет производить обмен опытом, знаниями не только с соотечественниками, но и с жителями других 

стран.  
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ТРЕХЪЯЗЫЧНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В КАЗАХСТАНЕ 

 

Язык должен быть востребован как некое дополнительное средство для общения. Ведь когда мы говорим 

о билингвизме как явлении многоязычия, то речь идет о том, что это естественная форма существования. 

Человек так устроен, что он передает информацию окружающему миру на том языке, на котором это легче ему 

делать. Естественно, что в определенных ситуациях он будет использовать ту форму, которая наиболее полно 

раскрывает ее суть: в быту, например, естественно использовать родной язык, потому что любая бытовая 

ситуация связана с обыденным сознанием. А обыденное сознание – это сфера, которая определяется 

естественной ментальностью. В народе она определяется национальным языком. К русскому языку тоже, как 

правило, нет отторжения как способу передачи информации. Английский же язык для большинства людей в 

постсоветском пространстве не может считаться привычным с точки зрения использования его в свободной, 

непринужденной форме в повседневной жизни. 

«Мы наращиваем темпы внедрения трехъязычия. Это не выдумка, это не пожелание кого-то, это — 

необходимость. Уже 20% казахстанцев владеют английским языком, то есть знание трех языков — это путевка 

в глобальную жизнь, это принцип успешности человека в жизни. В глобальном мире наши дети будут 

гражданами планеты – им придется работать везде и всюду, и они должны быть как рыба в воде в этом 

сложном мире», - так говорит наш президент Н.А.Назарбаев о внедрении трехъязычия в Казахстане [1].  

Что такое трехъязычное образование? На современном этапе это обучение языку не только через данный 

языковой предмет, но также обучение языку через другие предметы. К примеру, ученика в полиязычной школе 

обучают английскому не только на уроке английского языка, но и на математике, физике и химии. Сейчас в РК 

более 100 школ по трехъязычному обучению, их количество увеличится до 700 – все больше наших детей будут 

получать знания по естественно-научным предметам на английском языке [2]. Это факт. Все государства, в 

которых существует политика многоязычия, исходят из национальных интересов, и Казахстану также надо 

идти этим путем. Однако, эти народные системы знаний, к сожалению, мало используются, лежат в архивах. 

Необходимо сформировать наш собственный научный капитал, который знает не только английский или 

другие языки, инновации, но может удивить мир исконным языком, служа прежде всего национальным 

интересам. Я за то, чтобы было полиязычие, чтобы казахстанский человеческий капитал был ценен на мировом 

рынке, но к этому надо подходить очень разборчиво. 

Идеология триединства языков сформулирована как ответ на вызовы времени, как решение жизненной 

потребности общества, активно интегрирующегося в глобальный мир, тем более, что по инициативе ЮНЕСКО, 

21 век провозглашен веком полиглотов. Наше государство приступило к реализации Концепции полиязычия в 

образовании, потому что оно послужит укреплению интеллектуальной и конкурентоспособной нации. 

Триединство языков – важный фактор общественного согласия. Многообразие культур и языков их равное 

сосуществование – это безусловное достояние нашей страны, при этом эффективность триединства языков 

возможна при условии общепринятой идеологической основы: казахский язык – это государственный язык, 

русский – язык межнационального общения, английский – язык успешной интеграции в глобальную 

экономику. Создание равных условий для изучения казахского, английского и русского языков не означает их 

равных функциональных нагрузок и их равного статуса. В Государственной программе развития и 

функционирования языков на 2011-2020 годы говорится, что цели и задачи основаны на приоритетности 

государственного языка как важнейшего фактора укрепления национального единства [3]. В контексте 

идеологии триединства языков актуализируется вопрос эффективного внедрения полиязычного образования в 

школах, вузах. В Плане нации «100 конкретных шагов» 79 шаг определен как поэтапный переход на 

английский язык обучения в старшей школе и вузах. Главная цель – повышение конкурентоспособности кадров 

и рост экспортного потенциала образовательного сектора [4]. Это означает, что реализация принципа 

https://strategy2050.kz/ru/book/post/id/74/
http://www.delightenglish.ru/DG/common.htm
http://krakozyabr.ru/2010/06/prostoe-nerasprstranennoe-predlozhenie-obshhaya-sxema/
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триединства языков в нашей стране будет подниматься на качественно новый уровень. Прежде всего, надо 

целенаправленно готовить пул квалифицированных кадров, внедрить единую систему полиязычного 

образования и разработать научно-методические рекомендации по широкому внедрению полиязычного 

образования в школах и вузах. В ведущих школах и вузах страны накоплен позитивный опыт, все меры должны 

соответствовать принципам идеологии Государственной программы развития языков в РК на 2011-2020 годы 

[3]. Повышение востребованности государственного языка, престижа его употребления, сохранение 

функционирования русского языка в коммуникативно-языковом пространстве, изучение английского и других 

языков, развитие интеллектуального потенциала страны на основе ее приобщения к ценностям языка и 

культуры – все эти направления приоритетны. Реализация культурного проекта триединства языков будет 

ключевым элементом формирования интеллектуального потенциала нации. В этом будет активно участвовать 

Ассамблея народа Казахстана.  

Сегодня, при растущей глобализации, мы должны знать английский язык – это бесспорно. При этом мы 

должны беречь свой казахский язык – наследие казахского народа. Для нас важен как русский язык, 

обладающий многими культурными функциями, язык межнационального общения во многих регионах 

Казахстана, так и сохранение языков этносов. Процесс изучения и владения языком сложный, но мы должны к 

какому-то отрезку времени стать достаточно конкурентными в этом плане, сохранив при этом свои знания, 

укрепив прочно позиции государственного языка. 

Мы должны поддерживать приоритет государственного языка. Идентичность и единство народа не 

должны существовать только на базе государственного. Если любой человек, который живет в нашем 

государстве, будет хорошо понимать и знать культуру и язык других народов, то он может называться 

патриотом. Каким образом нужно совершенствовать знания? Мы говорили о том, что только элитные школы 

могут преподавать отдельные предметы естественно-технического цикла на английском языке. Сейчас глава 

государства уже поставил перед нами задачу, чтобы начинать трехъязычное обучение в старших классах. 

Одинаковая задача ставится для колледжей и вузов. Они будут готовить преподавателей, которые смогут вести 

предметы на трех языках. Например, полностью: от начала и до конца будет идти на английском языке 

математика. Но подходить к любым экспериментам и инновациям надо очень тщательно. Наряду с изучением 

английского языка, необходимо стремиться к тому, чтоб весь народ Казахстана свободно говорил на 

государственном языке – без этого невозможно движение вперед. 

Все мы должны включиться в выполнение Плана «100 конкретных шагов» – организуя и 

информационную, и методическую, и методологическую работу. Нужна консолидация для успешного 

выполнения задач, которые ставит Глава государства, направленных на то, чтобы вывести нашу страну в число 

30 конкурентоспособных стран мира [4]. 

На мой взгляд, при проведении такой сложной политики, как трехъязычное образование, необходимо 

учитывать настроения и опасения, царящие в обществе. Дело в том, что, пытаясь объяснить важность 

проводимых на уровне государства мероприятий, официальные лица склонны говорить об их достоинствах и 

выгодах. Обществу же важно знать, что представители государственной власти знают о возможных рисках и 

что политика строится с учетом таких факторов. Дабы не быть голословным, перечислю некоторые из таких 

рисков. Так, международные эксперты отмечают, что при неверном проведении политики полиязычия 

возможна фольклоризация языка – когда родной язык не интегрируется во все сферы жизни, превращается в 

язык разговорной речи, коротких фраз, пословиц и поговорок. Другой риск – смешение языков. Люди, 

обладающие двумя или более языками, порой их невольно смешивают. Затем это становится привычным 

делом. В Китае введен штраф на смешение языков на ТВ и радио. Вряд ли в нашей стране нужны подобные 

кардинальные меры, но определенное отношение к этому выработать надо. Третий риск – «языковое 

негостеприимство». Такое словосочетание я впервые услышал от российского полиглота, переводчика и 

педагога Дмитрия Юрьевича Петрова. По его словам, в Казахстане не очень гостеприимные люди в плане 

изучения казахского языка. Он, имея опыт изучения более 30 языков, изучил определенный набор казахских 

слов. Затем на улице пытался говорить с прохожими на казахском. Большинство, видя его затруднения, 

переходили на русский язык: «Да говори уже на русском». Думаю, нам нужно сформировать отношение и к 

этому явлению. Знание русского или английского не должно подавлять желание говорить на казахском языке. 

Четвертый и возможно наиболее важный риск – преобладание экономической целесообразности над 

стремлением сохранения и развития государственного языка. Соседство с сильными по ресурсообеспеченности 

языками в любом государстве требует поддержки государственного языка. При этом больше всего необходимо 

обратить внимание на такие сферы, как IT, кино, современная проза и ТВ. 
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ОБУЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО - ОРИЕНТИРОВАННОМУ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ТЕХНИЧЕСКОМ 

ВУЗЕ КАК ОДИН ИЗ ПРИОРИТЕТОВ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ В АСПЕКТЕ ПОЛИЯЗЫЧИЯ 

 

В начале XXI стала очевидна необходимость серьезной модернизации казахстанского образования. 

Процессы, происходящие в мировой социально-экономической системе, повлекли за собой смену парадигмы 

образования. Президент страны Н. А. Назарбаев поставил высокую планку перед отечественным образованием. 

Оно должно стать конкурентоспособным, высококачественным, таким, чтобы выпускники казахстанской 

школы могли легко продолжать обучение в зарубежных вузах [1]. В образовательном пространстве Казахстана 

наметилась прочная тенденция к инновационной и экспериментальной деятельности на всех уровнях. 

Казахстан как стабильно развивающееся молодое государство стремится стать частью международного 

образовательного сообщества. Важнейшей стратегической задачей образования в Казахстане является 

интеграция в мировую образовательную систему с сохранением лучших национальных образовательных 

традиций и обеспечение выпускников вузов международными квалификационными характеристиками. 

Основой интеграции в единое образовательное пространство, характеризующееся гармонизацией 

образовательных стандартов, учебных планов, специальностей в разных странах мира, ростом мобильности и 

сотрудничества преподавателей вузов, являются рекомендации Болонского процесса, к которому 

присоединился и Казахстан. Одним из основных направлений реструктуризации образования является 

внедрение инновационных интерактивных технологий подготовки конкурентоспособных специалистов [3]. 

Появилась настоятельная необходимость по-новому взглянуть на обучение иностранному языку, так как 

главная цель сегодняшнего высшего образования вырастить многомерную творческую личность, целостно 

воспринимающую мир, способную активно действовать в профессиональной и социальной сферах, обеспечивая 

динамическое и устойчивое развитие человечества. И сегодня современном молодому специалисту для 

успешной профессиональной деятельности в новом информационном обществе необходимы такие 

профессиональные и личностные качества, как умение профессионально подходить к решению технических 

задач и проблем, использование современных информационных технологий при разработке новых образцов 

техники, владение графической и компьютерной культурой умение выявлять приоритетные решения задач с 

учетом нравственных аспектов деятельности, способности к творческому профессиональному саморазвитию. 

Профессионально - ориентированный иностранный язык (ПОИЯ) становится средством повышения уровня 

знаний в рамках своей специальности и формирования профессиональной направленности студента. Сегодня 

иностранный язык из специальности все больше превращается в язык для специальности. Владение английским 

языком становится нормой для научно-технической интеллигенции большинства развитых стран. Когда 

шведские, немецкие или даже японские учёные хотят сообщить своим иностранным коллегам о своих 

открытиях или поделиться интересными результатами, они публикуют научные статьи в журналах, выходящих 

на английском языке. Английский язык выступает в качестве рабочего языка абсолютного большинства 

международных научных, технических политических и профессиональных международных конференций, 

симпозиумов и семинаров. Таким образом, сегодня требуется конкретизация и актуализация цели 

профессионально-ориентированного иноязычного обучения. Цель, которая учитывала бы направленность на 

формирование способности к профессиональному общению в поликультурном пространстве и фокусировала 

бы внимание именно на профессионально-деловой составляющей иноязычного обучения специалиста. 

Государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования требует учета 

профессиональной специфики при изучении иностранного языка, его нацеленности на реализацию задач 

будущей профессиональной деятельности выпускников [4]. В результате чего особую актуальность 

приобретает профессионально-ориентированный подход к обучению иностранного языка в технических вузах, 

который предусматривает формирование у студентов способности иноязычного общения в конкретных, 

профессиональных, деловых, научных сферах и ситуациях. Под профессионально-ориентированным обучением 

понимают обучение, основанное на учете потребностей студентов в изучении иностранного языка, диктуемых 

особенностями будущей профессии или специальности, которые, в свою очередь, требуют его изучения. 

Термин «профессионально-ориентированное обучение» употребляется для обозначения процесса преподавания 

иностранного языка в неязыковом вузе, ориентированного на чтение литературы по специальности, изучение 

профессиональной лексики и терминологии, а в последнее время и на общение в сфере профессиональной 

деятельности. 

Подготовка специалистов в технических вузах заключается в формировании таких коммуникативных 

умений, которые позволили бы осуществлять профессиональные контакты на иностранном языке в различных 

сферах и ситуациях. [5]. Иноязычное общение может происходить как в официальной, так и в неофициальной 

формах, в ходе индивидуальных и групповых контактов, в виде выступлений на конференциях, при 

обсуждении договоров, проектов, составлении деловых писем. Целью обучения иностранным языкам в 

технических вузах является достижение уровня, достаточного для практического использования иностранного 

языка в будущей профессиональной деятельности.  
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Знание иностранного языка необходимо для специалистов в этой области, т. к. почти каждый третий 

прибор, эксплуатируемый в Казахстане, изготовлен за рубежом или на совместном предприятии и большая 

часть нормативных документов по техническому обслуживанию, ремонту и эксплуатации написана на 

иностранном языке. Поэтому одна из целей курса «Профессионально-ориентированный иностранный язык» - 

обучение деловому языку специальности для активного применения, как в повседневной жизни, так и в 

профессиональной деятельности.  

В деятельности будущих выпускников - специалистов встречаются такие ситуации, в которых 

необходимо знание иностранного языка. С учетом отмеченных обстоятельств должна быть подобрана для 

занятий адекватная лексика, содержание изучаемых текстов, производственные ситуации, деловые игры [6]. 

Для изучения деловой документации на иностранном языке активизируется лексика по речевому этикету при 

деловом общении, формируются  умения и навыки по использованию неличных форм глаголов в устной и 

письменной речи по профессиональным темам. Для формирования умений анализировать производственные 

ситуации совершенствуются навыки ознакомительного чтения производственных текстов, развиваются умения 

в составлении конспекта к профессиональному тексту, совершенствуются коммуникативные навыки по темам, 

связанных с будущей профессией. Формирование умения анализировать профессиональную литературу 

происходит на занятиях, посвященных обучению реферированию по профессиональным темам в соответствии 

с учебной программой [7]. В подготовке студентов обучению трансформации текстов используются Интернет-

ресурсы, что способствует активизации лексического, грамматического материла, повышает мотивацию 

студентов в овладении иностранным языком. 

Практическое овладение иностранным языком составляет лишь одну сторону профессионально-

ориентированного обучения предмету. Профессионально-ориентированное обучение предусматривает 

профессиональную направленность не только содержания учебных материалов, но и деятельности, 

включающей в себя методы и приемы, формирующие профессиональные умения. Профессиональная 

направленность деятельности требует: 

- во-первых, интеграции дисциплины иностранный язык с профилирующими дисциплинами. 

Необходимо не только заинтересовать студентов иностранным языком, но и преподнести им его изучение как 

профессионально значимый предмет. 

- во-вторых, ставит перед преподавателем иностранного языка задачу научить будущего специалиста на 

основе межпредметных связей использовать иностранный язык как средство систематического пополнения 

своих профессиональных знаний. В этом случае будут созданы реальные возможности для овладения 

иностранным языком на соответствующем уровне, позволяющем понимать базовые, профильные и 

специальные дисциплины на иностранном языке. Это особым образом касается будущих специалистов, чья 

профессиональная деятельность связана с предметной областью естественно-научных и технических 

дисциплин, которые в отличие от гуманитарных можно изучать на иностранном языке. 

- в-третьих, предполагает использование форм и методов обучения, способных обеспечить 

формирование необходимых профессиональных умений и навыков будущего специалиста: выполнение 

студентами самостоятельных работ в письменной и устной форме, а именно организация и проведение пресс- 

конференций, тематических круглых столов, участие в научно-технических, межрегиональных, 

республиканских и международных конференциях [8].  

Высокие требования к овладению профессионально - ориентированному иностранному языку нацелены 

на развитие поликультурной личности, способной на социальное и профессиональное самоопределение, 

способной осуществлять коммуникативно-деятельностные операции на иностранном языке во всех ситуациях, 

стремящейся к саморазвитию и самосовершенствованию. Это значит, что для формирования 

конкурентоспособного специалиста, коммуникабельной позитивной личности, способной к активной и 

эффективной жизнедеятельности в многонациональной и поликультурной среде, обладающей развитым 

пониманием и чувством уважения других культур, умением жить в мире и согласии необходимо 

поликультурное и полиязычное образование [3]. 

 

Список литературы: 
1. Государственная программа развития образования в Республике Казахстан на 2011-2020 годы. 

2 Государственная программа развития языков в Республике Казахстан на 2011-2020 годы. 

3 Назарбаев Н.А. Социальная модернизация Казахстана: Двадцать шагов к Обществу Всеобщего Труда // 

Казахстанская правда. - 2012. - № 218-219. - 10 июля. 

4. Государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования. 

Министерство образования Республики Казахстан от 23.08.12. 

5. Образцов, П.И. Проектирование и конструирование профессионально-ориентированной технологии 

обучения / П.И. Образцов, А.И. Ахулкова, О.Ф. Черниченко. - Орел, 2005. - 61с. 

6. Калмыкова Л.И. К вопросу обучения монологическому высказыванию /Л.И. Калмыкова // 

Профессионально - ориентированное взаимосвязанное обучение всем видам иноязычной речевой деятельности 

в неязыковом вузе. Пермь, 1986. 204 с. 

7. Гальскова, Н.Д. Современная методика обучения иностранному языку: пособие для учителя. М: 

АРКТИ Глосса, 2000. 165 с. 



362 

8. Рощина, Е.В. Функции иностранного языка как учебного предмета в системе обучения в университете 
/ Е.В. Рощина // Иностранные языки на неспециальных факультетах: межвуз. сб. Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 

1978.39 с. 

 

 

Таскужанова А., группа АП-22 КГУ, г. Костанай 

Научный руководитель: к.ф.н., ст. преподаватель КГУ, Никифирова Э.Ш. 

 

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ЮРИДИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ 
 

Юридический перевод – будь то работа с текстом или устной речь, в записи или синхронно – считается 

одной из самых трудоемких и сложных отраслей в индустрии переводов в целом. И дело даже не в том, что 

многие правовые термины и обороты могут использоваться лишь в одной стране и не иметь аналогов в других. 

Проблема правового (юридического) перевода куда сложнее потому, что от работы переводчика зависит не 

только то, какую информацию получат слушатели/читатели, но и, частенько, судьба человека или группы 

людей, предприятия или даже страны [1] 

При переводе юридических текстов можно столкнуться с многозначностью профессионализмов, 

содержащихся в них, что вызывает определенную сложность трактовки юридических понятий. На практике, 

например, можно столкнуться с рядом однородных слов: attorney, solicitor, counsel, barrister, lawyer и другие. 

Любой словарь предложит целый ряд русскоязычных значений каждого из этих слов, причем, вероятнее всего 

для каждого термина будет представлен практически один и тот же список русских эквивалентов: юрист, 

адвокат, представитель в суде и т. д. Но не зря ведь в английском языке существует каждое их этих слов. 

Безусловно, дело в толковании значения, поиске правильных эквивалентов, исходя из особенностей разных 

правовых систем. 

В  практической деятельности сложностью на пути к идеальному переводу могут стать различия 

правовых систем и религий, т. е. наличие общих и частных элементов, совпадений и несовпадений, которые 

позволяет отличить одну культурную общность от другой. В процессе перевода юридического текста 

обязательно должны быть учтены языковые привычки  носителей языка, чтобы не нарушать  привычное  

восприятие  правового документа. 

Расхождения лингво-этнического  характера между носителями  иностранного языка и  языка перевода 

могут носить как культурно-исторический, так и актуально-событийный характер. Как известно, российское 

право построено  на  романо-германской правовой системе, а право Англии на англо-саксонской. Различие 

источников  права, судебной системы, мер ответственности, все это может отразиться на значении терминов. 

Например, при переводе «открытого акционерного общества» следует учитывать, для представителей какого 

государства выполняется  перевод. Либо это будет “open joint stock company”, или “public limited company”, или 

перевод должен быть выполнен транслитом. Еще один яркий пример различий связан больше с уголовной 

направленностью. Допустим, в руки переводчика попадает  протокол с места происшествия на русском языке. 

При переводе его на английский он указывает, что понятой  нарушений  не обнаружил. Слово  «понятой» в 

переводе на английский звучит как “witness”. Но, институт понятых в англо-американской системе вообще 

отсутствует, поэтому англичанин, прочитавший протокол воспримет “witness” как “свидетель”. Тут и 

проявляется искажение смысла понятия. Любой российский юрист знает, что свидетель и понятой это 

абсолютно разные понятия. Также представители континентальной Европы, как наследники Римского права, 

часто используют латинские выражения в текстах: “mens rea” — виновная воля, вина; “stare decisis” — 

обязывающая сила прецедентов и т.д. Для стран другой правовой  системы, этот  момент может вызвать 

недопонимание. Кроме того, в тексте могут использоваться  фразеологические сочетания и идиоматические 

выражения, которые не используются в учебной, научной литературе, что вызовет непонимание у переводчика. 

Тонкость же  английской  правовой  терминологии  помогает  изучить, так  называемый, “legalese”  — 

«особый стиль, специфические формулировки и конструкции, на основе которых построено большое 

количество документов» [2]. Такое проявление специфики права уже давно осложняет деятельность английских 

юристов, так как все понятия, которые  включены в legalese достаточно громоздкие и сложные для понимания. 

Но в то же время, для англо-американской правовой семьи, где обычай и судебный прецедент, носят далеко не 

последнее значение для формирования права, такие legalеse, сформированные годами и не допускающие 

неправильного толкования  использованных  понятий.  

Кроме того, сложность может возникнуть при переводе названий органов государственной власти. 

Зачастую совпадающие названия могут подразумевать различную сферу деятельности органов и ввести в 

заблуждение, переводчика. Например, Department of the Interior, переводимое как Департамент (Министерство) 

внутренних дел, обязательно «предполагает уточнение, что в США и России — это федеральные органы, 

наделенные разными полномочиями: в США Департамент внутренних дел отвечает за состояние дорог, охрану 

окружающей среды, соблюдение экологических законов и потому не является силовым правоохранительным 

ведомством» [3]. Достижение безупречного перевода в сфере юриспруденции  возможно  только в том случае, 

если переводчик является юридически грамотным, причем, не только в сфере национального права, но и 

иностранного государства — участника сделки. Особого внимания заслуживает  использование переводческих 

трансформаций для более качественного перевода официальных текстов. Наиболее часто используют такие 
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приемы как калькирование (заимствование иностранных слов и выражений), транскрипция и реже 

транслитерация (передача знака одной письменной системы знаком другой системы). Наряду с указанными 

приемами достаточно часто используется прием антонимического перевода. Не поддаются переводу 

сокращения, которые остаются на языке оригинала или транслитерируются, слова и предложения не на языке 

оригинала; названия иностранных печатных  изданий. Транскрибируются, как правило, иностранные фамилии, 

их предлоги и артикли, собственные имена и названия с учетом традиционного написания известных фамилий; 

наименования иностранных фирм, компаний, акционерных обществ, корпораций, концернов, монополий, 

промышленных объединений и других образований данного типа. 

Безусловно, устный перевод юридического текста по сравнению с письменным, имеет свои особенности. 

Присутствие ораторов, слушателей, живое общение и прагматический эффект юридического документа 

способствуют достижению взаимопонимания с аудиторией и раскрытию смысла документа. Сложности 

возникают при подаче информации, на таких территориях, где распространены диалектизмы.  

Необходимо отметить, что в настоящее время актуальность проблем юридического перевода 

способствует формированию таких новых отраслей как  правовая лингвистика или юрислингвистика.   

Таким образом, рассмотренные сложности и особенности перевода юридических текстов, подчеркивают 

значение данной сферы деятельности юристов и языковедов. Для осуществления таких переводов необходимо 

основываться на лингвистических, этнических факторах и близости смысла между оригиналом и переводом 

текста, которые являются ключевыми аспектами юридического  перевода. 
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К ВОПРОСУ О РАЗВИТИИ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ОДАРЕННОСТИ ШКОЛЬНИКОВ В УСЛОВИЯХ 

ПОЛИЯЗЫЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Современная школа в условиях динамичного развития образовательной системы, как ее интегративная 

составляющая, не может функционировать вне общих инновационных процессов. Одним из важнейших 

аспектов происходящей в казахстанском обществе экономической и социальной модернизации выступает 

политика в области языка [1]. Внимание Лидера нации к этой составляющей государственной политики 

очевидно и заслуживает самого пристального изучения и анализа, поскольку именно в нашей республике 

реализуется уникальный проект, инициированный Главой государства – триединство языков.  

Стратегическим ориентиром кардинальных преобразований в таком полиязычном обучении выступает 

направленность на раннее выявление и создание условий для обучения и развития лингвистически одаренных 

детей, реализацию их потенциальных возможностей. Наличие социального заказа способствует интенсивному 

росту работ в этой области. Проблема одаренности в настоящее время становится все более актуальной.  

Одаренный ребенок – это ребенок, который выделяется яркими, очевидными, иногда выдающимися 

достижениями (или имеет внутренние предпосылки для таких достижений) в том или ином виде деятельности. 

Анализ понятия «одаренность» показал, что на сегодняшний день существуют различные подходы к 

определению одаренности: 

– понятие одаренность сводится к норме, отсюда миф, что все дети одаренные (В.Э. Чудновский, В.С. 

Юркевич и др.); 

– разграничиваются понятия одаренность и способности (С.Л. Рубинштейн, Б.Г.Ананьев, Н.С. Лейтес и 

др.): 

– теоретическое изучение одаренности расширяется и углубляется за счет теории наследственности, 

воспитания и среды (Р. Декарт, Дж. Локк, К. Гельвеций, В.П. Эфроимсон и др.); 

– одаренность рассматривается как творческое развитие, т.е. психологическая структура одаренности 

совмещаются со структурными элементами творческого развития (A.M. Матюшкин, П. Торренс и др.); 

– одаренность рассматривается как изначально формируемое из способностей и наклонностей (Б.М. 

Теплов, Дж. Гилфорд и др.). 

Мы исходим из того, что одаренность – это результат наложения друг на друга трех факторов: 

способности выше среднего; высокий уровень включенности в решение какой-то задачи; высокий уровень 

креативности, которую мы рассматриваем как «способность к творчеству, определяемую в наиболее общем 

виде как «способность генерировать нетрадиционные стратегии и способы решения проблемных задач» [2]. 

Исходя из такого понимания одаренности, мы рассматриваем лингвистическую одаренность учащихся 

как «повышенный уровень способностей к ускоренным процессам мышления на чужом языке, к активной 

http://www.neotech.ru/articles/osobennosti-perevoda-yuridicheskih-tekstov.html
http://ideatranslate.ru/ru/useful/articles/osobennosti_perevoda_yuridicheskoy_pravovoy_dokumentacii
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познавательной деятельности в области теории и истории языка, к креативности в выборе способов общения на 

иностранном языке, к устойчивой мотивации в изучении языка» [3]. 

В данном определении речь идет как об изучении и владении родным, так и об иностранных языках. 

Безусловно, что мы изучаем родной язык с момента рождения и, говоря о его изучении в школе, как правило, 

подразумеваем совершенствование уже приобретенных лингвистических умений и навыков. Поэтому целью 

нашего исследования является лингвистическая одаренность в аспекте изучения казахского языка как 

иностранного. Мы пришли к выводу, что именно уровень владения иностранным языком в полной мере может 

продемонстрировать уровень развития лингвистической одаренности учащихся. Более того, говорить о 

развитии лингвистической одаренности можно только в том случае, если учащийся владеет более чем одним 

языком (т.е. как минимум еще одним языком кроме родного).  

Лингвистическая одаренность – это сложное комплексное образование, в составе которого выделяют 

следующие компоненты:  

1) чувство языка – эмоциональное чувство согласованности/ несогласованности, гармонии в языке, 

понимание системных свойств языка, сопровождающее процесс порождения и восприятия речи (Э.Г. Азимов, 

А.Н. Щукин); 

2) языковая догадка – способность раскрыть значение незнакомого слова (словосочетания) через 

контекст; строится на использовании знаний в области словообразования, умении понять уже известные 

многозначные слова в новых значениях, на знании интернациональных словродного и изучаемого языков (Э.Г. 

Азимов, А.Н. Щукин); 

3) языковые способности – индивидуально-психологические особенности, выражающиеся в быстроте и 

легкости приобретения лингвистических знаний, правил анализа и синтеза единиц языка, позволяющих строить 

и анализировать предложения, пользоваться системой языка для решения коммуникативных задач (М.К. 

Кабардов); 

4) иноязычные способности – способности к использованию различных систем символических форм, 

осуществляющих функцию общения (И.В. Барынкина); 

5) коммуникативные способности – способности, свойства личности, обеспечивающие эффективность 

ее коммуникативной деятельности, прежде всего общения с другими личностями, и психологическую 

совместимость в деятельности (Э.Г. Азимов, А.Н. Щукин); 

6) лингвистическая креативность – комплекс способностей к созданию объективно и субъективноновых 

идеальных продуктов с помощью средств родного и/или иностранного языка, продуцированию устных и 

письменных высказываний на основе дивергентного мышления, сопряженный со стремлением студентов к 

творческой речевой деятельности (Т.В.Тюленева, В.М.Панфилова, А.Н.Панфилов). 

Данные составные компоненты лингвистической одаренности являются междисциплинарными и 

рассматриваются в педагогике, психологии, лингводидактике, психолингвистике. Однако ведущая роль в 

развитии одаренности отводится педагогике: «Становление одаренности – междисциплинарный процесс, но в 

основе его лежит универсальная константа, которая носит педагогический характер» [4, с. 64]. 

Анализ литературы по проблеме лингвистической одаренности позволяет определить учащегося с 

признаками лингвистической одаренности как ученика, который имеет следующие индивидуально-

психологические особенности: 

– имеет устойчивую мотивацию в изучении иностранного языка;  

– имеет повышенный уровень интеллектуальных, коммуникативных, лингвистических способностей;  

– демонстрирует скорость овладения языком, легкость и быстроту приобретения лингвистических 

знаний; 

– характеризуется креативностью в выборе способов общения на иностранном языке; 

– демонстрирует эффективность использования языка в процессе иноязычной коммуникации [5]. 

Таким образом, лингвистически одаренные ученики в достаточно быстром темпе оформляют мысль 

средствами иностранного языка, допуская при этом незначительное количество ошибок. Они могут легко 

вводить элементы собственного языка по аналогии с уже известными. В процессе чтения текста, на основе 

повышенной мотивации к обучению, они пытаются сразу же понять смысл написанного, пользуясь лишь 

собственными знаниями и лингвистической догадкой. Лингвистически одаренные дети могут увлечься 

изучением не только одного, но и нескольких языков. 

В целом пока нет единых позиций относительно методов, способов, приемов выявления языковых 

способностей и лингвистической одаренности. Специалисты (учителя, преподаватели иностранных языков) 

говорят о том, что лишь немногие обучаемые имеют данные способности. Они обнаруживаются в процессе 

овладения языком, в речевой деятельности. Более того, у каждого эти способности могут быть выражены 

индивидуально специфично и ассиметрично (один владеет уникальным объемом словарного запаса, другой 

обладает безупречным произношением, третий прекрасно переводит). Практики в области иноязычного 

образования называют факторы, которые прямо или косвенно могут свидетельствовать о лингвистической 

одаренности школьника: успехи в математике, в русском языке и литературе одновременно; способности к 

пению; музыкальный слух; способности к пародированию; хорошая память (быстрое заучивание стихов, песен; 

память на цифры, факты); хороший темп речи; беглость чтения на родном языке; общее развитие речи 

(хорошая дикция, умение рассказывать, пересказывать, говорить длинными развернутыми предложениями, 
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быстрая речевая реакция на вопросы). Однако ведущим показателем лингвистической одаренности является 

полилингвизм. 
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ҮШ ТҰҒЫРЛЫ ТІЛ 

 

Тәуелсіз Қазақстан Республикасында 120-дан астам ұлт өкілдері тұрады. Барлық ұлт өкілдерінің 

арасындағы қарым-қатынас пен татулықты, ынтымақтастықты қалыптастыратын – тіл емес пе? Адамның ойын 

жарыққа шығаратын құрал – тіл. Ал, тіл – адамдар түсінетін құрал болып қана табылмай, сонымен бірге атадан 

балаға мирас болып келе жатқан өмір тәжірибесін, өнер-білімін жеткізуші құрал. Тіл қай ұлтта, қай елде болса 

да қастерлі де құдіретті. Ол әрбір адамға ана сүтімен бірге еніп, қалыптасады. Тіл байлығы – әрбір елдің 

мақтанышы. Рухани байлығымыз тіл арқылы жасалады, жеткізіледі. Кез келген халықтың тілі сол халықтың 

ұлттық ерекшелігін танытатын қойма тәріздес. Сол қойманы ашып, қазынасын танып білу – бізге мұратты іс. 

Ұлтаралық татулық – мемлекеттік тұрақтылықтың негізі. Еліміздегі түрлі ұлт өкілдерінің татулығы, ынтымағы 

өзге елдерге үлгі боларлықтай екені даусыз. Тәуелсіздік тізгіні қолымызға тиіп, егеменді ел болған алғашқы 

күндерден бастап-ақ елімізде тіл саясатын мемлекет басшысы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың тікелей 

басшылығымен салиқалы да, сындарлы түрде жүзеге асырылуда. Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев “Жаңа 

әлемдегі жаңа Қазақстан” атты Қазақстан халқына Жолдауында: “Қазақстан халқы бүкіл әлемде үш тілді 

пайдаланатын жоғары білімді ел ретінде танылуға тиіс. Бұлар: қазақ тілі – мемлекеттік тіл, орыс тілі — 

ұлтаралық қатынас тілі және ағылшын тілі —жаһандық экономикаға ойдағыдай кірігу тілі”, —  деп айтқан еді. 

Елімізді бүкіл әлем халқы үш тілді бірдей пайдаланатын мемлекет ретінде тануы үшін де үш тұғырлы тілдің 

маңызы зор. Халқымыздың рухани дамуы жолында да көптілділіктің берері көп. Мемлекеттік тілдің 

мәртебесінің көтерілуіне ширек ғасыр бойы сүбелі үлес қосып келе жатқан тіл жанашырларының да еңбектері  

ерекше. Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев халықтың болашағы туралы тереңнен толғай отырып, «мемлекеттің ең 

басты дүниесі тек ғана байлық емес, сонымен қатар ана тіліміздің болашағы» деген болатын. Сондықтан да, 

мемлекет үшін тіл баға жетпес байлық, мемлекеттің қарқынды дамып, XXI ғасырдағы баскеге лайықты, 

нанотехнологияның дамуында үлкен рөл атқаратын басты қару десек те болады. Мемлекеттік тіл – мемлекеттің 

бүкіл аумағында, қоғамдық қатынастардың барлық салаларында қолданылатын тіл болғандықтан, жүргізілетін 

барлық іс-қағаздары мен құжаттар мемлекеттік тілде болуы тиіс екені анық. Өйткені өркениетке құлаш ұратын 

елдің өрісі қашанда білікті де, саналы ұрпақпен кеңеймек. Әлемдегі мүйізі қарағайдай елдердің санатына енуді 

көздеген халықтың басты мақсаты да сауаты ұрпақ тәрбиелеу. Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев «Қазақтың 

болашағы – қазақ тілінде», – деп алдымызға айқын жол ашып берді. Егер әрбір қазақ ана тілінде сөйлеуге 

ұмтылса, тіліміз әлдеқашан Ата Заңымыздағы мәртебесіне лайық орнын иеленер еді. Қазақ тілі туралы 

айтқанда, істі алдымен өзімізден бастауымыз керектігі ұмыт қалады. Ұлттық мүддеге қызмет ету үшін әркім 

өзгені емес, алдымен өзін қамшылауы тиіс.Сонда ғана қазақ тілі барша қазақстандықтардың жаппай қолданыс 

тіліне айналады.Тілге деген көзқарас, шындап келгенде, елге деген көзқарас екені даусыз. Сондықтан оған бей-

жай қарамайық. Сауатты ұрпақ тәрбиелеу дегеніміз, өз ана тілінде еркін сөйлей алатын, оны терең меңгерген 

және де ұлтаралық қатынас тілін, жаһандық экономикаға ойдағыдай кірігу тілін жетік меңгерген ұрпақты 

сауатты, өз елінің жарқын болашағы болатын ұрпақ тәрбиелеу . Ал ана тілін жақсы білмейінше сауатты сөйлеп, 

сауатты жазып, тіл байлығын мол қолданбайынша, шын мәніндегі мәдениетті адам бола алмайсың. Сондықтан 

да ең алдымен ана тілін де жетік меңгеру қажет. Әр халықта, әр елде де тіл – тәуелсіздіктің айғағы. Тіл мен 

егемендік егіз ұғым. Тілсіз- тәуелсіздік, егемендіксіз - тіл болмақ емес. Тіл – тәуелсіздіктің қуатты тірегі, бірлік 

пен ынтымақтың жығылмас туы. Қазақстанда тату-тәтті өмір сүріп жатқан қаншама халық, қаншама ұлт 

өкілдерінің бірін-бірі түсінісіп, бейбіт ғұмыр кешуі осы үш тілдіктің арқасы емес пе? Үш тілділік мемлекеттік 

деңгейде ынталандырылуы керек. Орыс тіліне және кириллицаға біз қазақ тіліне қандай қамқорлықпен қарасақ, 

сондай қамқорлықпен қарауымыз керек. Орыс тілін білу - біздің ұлтымыздың тарихи артықшылығы екені 

баршаға белгілі. Дәл осы орыс тілі арқылы қазақстандықтар бірнеше ғасыр бойы қосымша білім алып, ел 
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ішінде де, шет жерлерде де өз дүниетанымдары мен араласатын ортасын кеңейтіп келе жатқанын жоққа 

шығармауға тиіспіз. Біз ағылшын тілін игеруде серпіліс жасауымыз керек. Қазіргі әлемнің осы «лингва 

франкасын» меңгеру біздің еліміздің әрбір азаматына өмірдегі шексіз жаңа мүмкіндіктерді ашады. 

Жалпы алғанда “Тілдердің үш тұғырлылығы” тіл саясаты бағдарламасы күні кеше ғана айтылған дүние 

емес, Президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев аталмыш тілдік стратегияны 2004 жылы жария еткен 

болатын. Ал, өткен жылы Еуродақ өздерінде үш тілді білім тәжірибесін заңды түрде енгізді. Бұл тарихи 

қажеттілік. Әрбір адам өз туған халқының, өзі өмір сүретін елдің тілін білу қажеттігі – ертеден келе жатқан 

қағида. Алайда, жаһандану қалыптасқан осы қағидаға түзетулер енгізуде. Қазіргі кезде халықаралық қатынас 

тілін білу қажеттігі туындап отыр. Бұл біздің жастарымыз үшін аса қажет. Елбасының өткен жылдың 29 

мамырында Ақордада бір топ қазақ тілді бұқаралық ақпарат құралдары басшыларымен ұлттық жаңғыру және 

халқымыздың бәсекеге қабілеттілігі аясындағы келелі кездесуінде “Тілдердің үш тұғырлылығы” 

бағдарламасына, мемлекеттік тіл мәселесіне кеңінен тоқталып өтті. Сонымен қатар мемлекет басшысы: “Қазақ 

тілі үш тілдің біреуі болып қалмайды. Үш тілдің біріншісі, негізгісі, бастысы, маңыздысы бола береді. Қазақ 

тілі – Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі. Және оған қамқорлық та сондай дәрежеде болады” деп 

сендірді. 

Орыс және ағылшын тілдерін оқып үйрену білімнің, ұлттың бәсекеге қабілеттілігін шыңдай түсетін, 

экономикалық мүмкіншіліктерімізді арттыратын бірден-бір тетігі және жаһандануға бейімделуді, заман 

көшінен қалмай, осы үш тілдің үйлесіміне қол жеткізу арқылы тілімізді, дінімізді, дәстүрімізді, салт-

ғұрпымызды сақтап қала аламыз. Мемлекетімізде үш тілдің мәртебесі күн сайын артуда. Көптеген проблемалы 

мәселелер Елбасымыздың көреген саясатының арқасында соңғы жылдары шешімін тауып, игілікті істер жүзеге 

асырылып жатыр. Соның ішіндегі ең маңыздысы – тіл саясатына қатысты атқарылып жатқан шаралар. Бүгінгі 

күні «Тілдерді қолдану мен дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы» негізінде 

бүкіл республика бойынша тілдің қолданыс аясын кеңейтуге бағытталған ауқымды шаралар белгіленіп, сол 

бойынша жүйелі әрі мақсатты жұмыстар жүргізілуде.Осы бағдарламалық көп тілді білу арқылы жан-жақты 

жетістіктерге оңай қол жеткізе аламыз. Елбасы бастамасымен «Үш тұғырлы тіл » мәдени жобасын дамыту 

басымдыққа айналып, соныңішінде жаңғыру жағдайында әлемдік интеграцияға кірігу тілі ретінде 

ағылшынтіліне мән беріліп отыр. Әлемдік білім алу кеңістігінде интеграциялық үрдістердің тереңдеп кең қанат 

жайған жағдайында шетел тілін оқыту өзекті болып отыр. 

Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев «Қазіргі заманғы қазақстандық үшін үш тілді білу — 

әркімнің дербес табыстылығының міндетті шарты. Сондықтан 2020 жылға қарай ағылшын тілін білетін 

тұрғындар саны кемінде 20пайызды құрауы тиіс» екендігін баса айтып өткен болса, шетел тілін оқып үйренемін 

деушілердің саны да күннен күнге көбеюде. Сонымен қатар бұл шетел тілінің еліміздің оқу жүйесінде 

айырықша мәртебеге ие болғандығын айқындайды. Шетел тілін, соның ішінде ағылшын тілін мектеп 

қабырғасынан бастап жоғарғы оқуорындарында оқыту жаңа әдістемелердің қажеттілігін тудырады. Көп тілді 

меңгеру –мемлекетіміздің халықаралық байланыстарын дамытуға мүмкіндік беретін тұлғаралықжәне мәдени 

қарым- қатынастардың аса маңызды құралы. Мемлекеттің халықаралық байланыстарының сапалық өзгерістері 

адамның тәжірибелік және зияткерлік іс-әрекетінде көптілдік сұранысқа ие болу қажеттілігін туғызып отыр. 

Еліміздің басқа мемлекеттермен қарым- қатынасы артып отырған шақта көптілді еркінмеңгерген, келешекте 

білімін түрлі саладағы қарым- қатынас жағдайында пайдаланаалатын адамды мектеп қабырғасынан оқытып 

шығару – біздің міндетіміз. Қазақстанның тәуелсіз елге айналып, әлемдік өркениеттің даму жолына 

түсуікөптілді жетік меңгеруді талап етеді. Осыған орай, білім беру жүйесін де мұғалімдерге қойылатын 

талаптардың бірі — өмірден өз орнын таңдай алатын, өзарақарым- қатынаста өзін еркін ұстап, кез келген ортаға 

тез бейімделетін, белгілі бір ғылым саласынан білімі мен білігін көрсете алатын, өз ойы мен пікірін айта білетін 

полимәдениетті жеке тұлға қалыптастырып, бәсекеге қабілетті ұрпақ тәрбиелеу. Бұл шетел тілі пән 

мұғалімдеріне үлкен жауапкершілік жүктейді. Қазіргі заман талабына сай мұғалім үлкен дайындықпен, жаңаша 

әдіс- тәсілдермен, түрлі тапсырмалармен ізденіс үстінде сабақты түрлендіріп отыруы қажет. Болашақ ұрпақтың 

дамуы ұстаздардың белсенділігіне, білім деңгейіне, шығармашылық іс-әрекетіне байланысты болмақ. Барша 

қазақстандықтардың басын біріктіретін мемлекеттік тілдің қоғам өмірінің барлық салаларында қолданысын 

қамтамасыз ету – ең басты міндетіміз. Тілдерді қолдану мен дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған 

мемлекеттік бағдарламасын жүзеге асыру мақсатында әлі де талай іс-шаралар жоспарланған, аталған бағыттағы 

жұмыстар өз жалғасын таба бермек. Шетел тілін үйренудің негізгі қағидалары: сөйлеу, оқу, жазу, тыңдау 

дағдыларын дамыту, қалыптастыру, белгілі бір дәрежеде шетел тілінде сөйлеуге, өз ойын басқаға жеткізе 

алатын, біреудің сөйлеген сөзін, жазғанын түсіне алатын дәрежеге жеткізу үшін ағылшын тілін жаңа 

технологиялардың тиімді тәсілдерін, солардың бірі ақпараттық –коммуникациялық технологиясын, сын 

тұрғысынан ойлау  стратегияларын және т.б. технологияларды пайдалана білу керек. Ағылшын тілін қазаққа 

орысша түсіндіру арқылы үйрету дұрыс болмасы анық . Ағылшын тілінің қазақ тілін жетік білетін маманын 

даярлауды күшейту керек. Қазақ тілін оқытқан кезде, оның қоғамдағы жеке қолданылуын есте ұстаған жөн. 

Екіншісі – оны үш тілділіктің бір сыңары ретінде қолдану. Осы жерде бізге біртілділік, қостілділік пен 

үштілділіктің қайсысы тиімді дейтін болсақ, әрине, біртілділікке жететін ештеңе жоқ. Бірақ бір тілдің аты – бір 

тіл. Әлемде біртілділігі мықты қалыптасқан 10-15 ел бар. Мысалы, Жапонияда – жапон, Кореяда – корей, 

Германияда – неміс тілі. Қалған халықтардың барлығында қос немесе үштілділік қалыптасқан. Айта кететін бір 

жайт, Сингапурда қытайлардың саны көп болғанымен, олардың дені ағылшынша сөйлейді. Өйткені халқы сол 

арқылы байып отыр. Жалпы әлемнің қай түкпірінде болмасын ортақ тіл табысып, түсінісу үшін барша халық 
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білетін жаһандық тілі ағылшын тілін білу әр азаматқа пайдасын тигізбесе, зиян емес деп түсінемін. Алдынғы 

отыз елдің қатарына кіріп, бүкіл ел таныған экономикасы мықты, халқы сауатты, жан-жақты, бәсекеге қабілетті 

болу үшін көп тілді білудің маңызы өте зор деп есептеймін. Сондықтан да, менің пікірімше: ең біріншіден, 

елбасы  Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев : «үш тілді толық меңгерген ұшқыр ойлы, озық мәдениетті, жас 

ұрпақты тәрбиелеп шығару»,- дегендей білімді ұрпақ қалыптасуы үшін баршамыз бірге тіл үйреніп, еліміздің 

абыройын биікке көтеріп, аты әлемге танылған мемлекет болуы үшін үш тілді  еңбектеген баладан бастап, 

еңкейген қартқа дейін қазірден бастап курстарға барып көп тілді жетік меңгеруге тырысуымыз керек. 

Екіншіден, мемлекет және оның әрбір азаматы қай жерде де қоғамның тұрақтылығы мен елдің әл-ауқатына өз 

пайдасын келтіруі үшін үш тілдің арқасында жаңа технологияларды жетік меңгеріп, сонымен қатар техникалық 

университеттерден алған білімдерін, күштерін жаңа нанотехнология ашуға жұмсаулары қажет деп есептеймін. 

Сол үшін мемлекетіміздің үлкен професорлары мен тәжірибелі ұстаздары болашақ жастарға сапалы білім 

беруін тоқтатпай, әрі қарай көптеген практикалық жұмыстар мен жобалар жасау қажет деп есептеймін. 

Үшіншіден, экономикалық өрлеу – әрқайсымызға қатысты бүкілхалықтық іс болғандықтан, қоғамның 

әлеуметтік мәселелерін шешудің және баршамызды табысқа бастаудың кілті үш тілде бұлбұлдай сайрап тұру 

қажет екендігін әрбір Қазақстан азаматы түсінуі керек. Сондықтан да, барлығымыз жарқын болашағымыз үшін 

көп тілді меңгеріп, жаһанда болып жатқан дағдарысты сезбей  бастан өткеру үшін аянбай күні-түні еңбек етіп, 

тіліміз бай болып, үш тілді қатар білуге бар күшімізді салу қажет. Сөз соңында өзімнің құрдастарыма, 

ағаларыма, әпкелеріме, барша бауырларыма ынтымағы жарасқан еліміздің бағын асыратын, мерейін тасытатын 

үш тілді озық білетін бәсекеге қабілетті Қазақстанның жарқын болашағы бар жастары болуға тырысайық дегім 

келеді. Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев бастаған бағдарламаны біліммен және табандылықпен 

орындауға қол жеткізуіміз керек. ХХІ ғасыр Қазақстанның «Алтын ғасырына» айналуына ат салысуымыз қажет 

деп білемін. Ұрпағы білімді халықтың болашағы бұлыңғыр болмайды. Сондықтан, «мәңгілік ел» болу 

жолындағы игі істеріміз арта берсін. Қорыта келгенде, “Тілдердің үш тұғырлылығы” бағдарламасының негізгі 

мақсаты мемлекеттік тіл – қазақ тілін орыс және ағылшын тілдерінің деңгейіне дейін көтеріп, бәсекелестігін 

арттыру болып табылады. Өскелең ұрпақтың үш тілді: қазақ тілін – мемлекеттік тіл, орыс тілін ұлтаралық 

қатынас тілі және ағылшын тілін халықаралық тіл ретінде оқып үйренуге ұмтылыс жасауы — замана талабы, 

болашақ ұрпаққа қажеттіліктен туындап отыр. Сондықтан да, елімізде “Үш тұғырлы тіл” мәдени бағдарламасы 

жасалып, жүзеге асырылатын болады. «Қазақстанның болашағы – қазақ тілінде». Мемлекеттік тілді және шет 

тілдерді үйренуіміз керек. Мынандай шарықтау заманында көп тілді игергенге ешкімнің таласы болмайтыны 

хақ. Сондықтан қазақ, орыс және шет тілдерінің ішінде көбіне көп қолданылып жүрген ағылшын тілін жетік 

меңгерген ұрпақ өсіріп, оларға үлгі бола білу-бәсекеге қаблетті елдің берік іргесі мен кемел келешегінің кепілі . 

Бүгінгі Қазақстан азаматтарының ең басты парырызы – «өзге тілдің бәрін біліп, өзіміздің қастерлі де құдіретті 

мемлекеттік тілді құрметтеу» деп санаймын. 
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THE STRESS IN THE WORKPLACE: THE SOCIAL AND PHYCHOLOGICAL RESEARCH 

 

The modern age of global technology and rapid change in almost every person in the world may be prone to 

stress. At the elementary school on the lessons psychology we learned about stress. Psychology explained the causes of 

stress may be different. While work may not be the only cause for stress it is the biggest cause of stress for most people. 

Because many people often is works. Today that people to survive and feed them and their families they are working. 

Firstly job stress- unhealthy disposition of psycho-emotional state appears in the labor process. I chose this topic 

because it is a global problem of stress and topical. The first reason this disease is particularly associated with disorders 

of the nervous system. I wanted to know which factors result in stress. And I wanted to know reason why a person often 

vulnerable to stress. The second reason is that in today’s society, there is an intensive growth statistics. If relying on a 

global study every fourth employee (23%) detected five or more symptoms of stress and depression (International 

Health Organization) [1]. Stress affects not only at work but also the whole society has a negative influence. Increasing 

stress can lead to crime, suicide, aggression, a similar effect for other people. Psychologists believe that in Kazakhstan 

the people more subject to work-related stress are: public services, teachers, and so on. Psychologists also think that 

susceptible to stress those people who work where needed emotional and hard physical endurance. That is why 

emotional people are always physically and mentally tired. For example: teachers, medical, police et cetera.  

Generally the cause of stress at work can be different. And this is a world problem.  Medical journals and 

organizations cite stress as the cause of 60-90% of all illness (American Psychological Association, 2009, n.p) [2]. 

Often the causes of disease are stress.  For example: disagreement with superiors or the ability and level of knowledge 

or psychological disorder employee. 

There are many reasons for the occurrence of stress. 

- Sudden changes in a person's life. 

- Job. 

- Difficulties in relationships with people. 

- Money issue 

- Private life (family and children). 

Stress in the workplace - when people have stressful circumstance any difficulties related work. Currently, stress 

at work is well distributed. Relying on the statistics of the United States, we show that the main causes of stress are 

workload 46% (The American Institute of Stress) [3]. When per person is at the same time will be a lot of work, 

different assignment. In this statistics, we see that the main causes of stress are work. If you look at the statistics, many 

studies show a rapid growth of stress at work in America.  

In addition, more causes of stress at work can be connected with wrong chosen sphere. For example: problems 

with understanding if employee doesn’t understand his work or doesn’t achieve some goals. Mostly they don’t 

professional their job. One of the reason stresses of work - time. Have one proverb "time is money" which means the 

time it is how money liquid and invaluable. When an employee was at work always is time to put pressure. Frequently 

the employee hasn’t enough time to achieve the goal. As well wage is one of the most causes of stress in the workplace. 

For instance: is not equal to the time distribution of premiums and payment of wages not in time. 

According to statistics, job stress carries cost for U.S. industry estimated at over $300 billion each one year as a 

result of. Certain research proposes for example, that health advantages deeply stressed workers amount approximate 40 

percent more than average. (American Institute of Stress) [3]. 

President of Yale University, social and psychological sciences, psychologist (Salovey, 2013) cooperated with 

lead author and Columbia associate professor researcher (Crum, 2013) and former Harvard researcher (Achor, 2013) to 

show that preparation employees to see stress positive can lead to increased productivity. 

«Commonly mass media talks that, stress negative impact on the health and performance», (Crum, 2013) said. 

«But our research showed that stress can lead to increased psychological rise and productivity». 

Putting its conclusions into practice, investigation nowadays developing a program online that study community 

about the advantages of stress, said (Crum, 2013) called ReThink Stress, now developed corporate preparation 

(Karpinski, 2013).  

2012 study by the American Psychological Association revealed 33 percent of Americans have never discussed 

stress control techniques with their health care providers. 

As we know more stress at work affects a person negatively than positively. Problems at job are more closely 

connected with health complaints than any other life stress even more than financial problems or family problems (St. 

Paul Fire and Marine Insurance Co). 

When stress at work affects with your ability or on the successful work. Also this problem can be negative 

affects personal life or negative impact it’s time to take action. Workers should more pay attention to your physical and 

emotional health. 
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Each problem there is different ways of solution. Authors write about business and women's leadership writer 

about business (Goudreau, 2013) offers 12 ways to get rid of stress in the workplace in the journal «Forbes» [4]. 

Considering only the necessary and major ways: 

Firstly, take a deep breath if you are experiencing high workload and experience, clear your head from different 

things, some minutes of deep breathing is to restore the balance said business psychologist, (Melnick, 2013) it's like 

getting peace of mind and focus 90-minute yoga classes in three minutes or lower on your table,  she says. 

Secondly is Eliminate Interruptions. «Many workers bombarded during the day», says (Melnick, 2013) as a 

result of workers more often distracted. Reduce this problem first of all every employees should make a plane and try to 

focus at work noted (Melnick, 2013). 

Next is Schedule Your Day for Energy and Focus. She advises to plan breaks during the day to enough energy 

for all. «Tony Schwartz of the Energy Project showed that if we have around 90 minute followed by a brief period of 

recovery, we can clear the buildup of stress and rejuvenate ourselves», she says. 

In addition is Eat Right And Sleep Well. «Nutrition heavily will stress your system», says (Melnick, 2013) who 

recommends eating a low-sugar, high-protein diet.  And when you do not sleep well, you do not get the rejuvenating 

effect. Relying on the CDC, an estimated 60 million Americans do not get adequate sleep, which is a critical period for 

the recovery of the body. (Melnik, 2013) advises simple breathing trick that will knock you out quickly: Cover your 

right nostril and breathe through your left for 4:57 minutes. 

Last way is Influence Others. Even if you are responsible for your behavior and attitude, you still have to deal 

with the stress behavior of others, Miller notes. She advises faced with a problem employee or colleague, saying bad 

behavior in a respectful tone, describing the impact on the team and the individual, and the question of the change. For 

example, the constant negativity could be solved this way: «When you say in critical tones, it makes others 

uncomfortable and less likely to see you as a leader. I understand your frustration, but also request that you bring the 

problem directly to me so that we can talk them through. On the transfer of ownership of the problem, you're more 

likely to solve it». 

This is some ways to reduce of stress at work. When people hopelessness of the situation he or she thinks about 

how return to its normal position. Nowadays world is develop such ways advises from a professional or psychological 

training special programs, video, sites help us reduce of stress in the workplace.  

The goal of this article was to explore the most reason of stress is work. The purpose was to find about how 

many people know concerning of stress and reasons. The goal was how many people vulnerable to stress in the 

workplace and because of what. How people relate or how impact to this problem in the Kazakhstan. 

This is a main questions article: 

- How much employees know the main causes of stress? 

- What are the professions are more vulnerable to stress? 

- What are the ways to prevent stress?  

The results will be to raise awareness of people to the problem of stress in the workplace and to offer alternative 

solutions to do this is not a global problem. 

During secondary research were found that a main cause was of stress different but the most reason is work. 

Also been identified opinions and views on the issues. In general, passers have given answer to questionnaire.  

Firstly, my question was about gender. The (63.6%) of the respondents were women and (36.6%) were male. 

Secondly, age is the most important. As result we can determine which age approximately more vulnerable to 

stress. According to my questionnaire identified that more age between 26 and 32. Thus we see that the respondents 

were young people. And this questionnaire is one of the main questions. Because with help this question I find out 

which profession more is under stress. Also 40-46 ages and 33-39 age showed the same (21.2%). (See figure 1 below). 

Figure 1 

 
 

Figure 2 

Thirdly, the main question which during research I try to find answer this question. Many people spend at work 

9-10 hours (51.5%). (44.1%) of respondents which I asked were economists. The main causes of stress which people 

much given answer is work (57.5%). At second place with (30.3%) was financial problem. Financial problem can be 

relatively different situation. (See figure 2 below). 
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Likewise, I asked how reduce this problem. Most of the people (48.4%) consider that schedule your day for 

energy and focus is available solution for this problem. Secondly way is eliminate interruptions (30.3%). Passers 

believe that if you plan your daily schedule it leads to decrease stress level. People think any other reason is control. 

Some kind professions require tight control. Each person has his own character. For some people control very much 

pressure and this leads to stress. (See figure 3 below). 

 

Figure 3 

 
 

The aims of this report were to research of article understanding about problems of stress. 

Due to the responses to the research questions, following can be concluded: 

- How much employees know the main causes of stress this work? 

Relying on my questionnaire we can say that bystanders well know the main reasons of stress. There is high 

level of know of the causes of this global problem with the (57.5%). In this way, we can see that no demographic 

difference. 

- What are the professions are more vulnerable to stress? 

Psychologist said that almost each professions have own problems. But the most professions which have 

frequently stress in the workplace are usually which much work with people. 

- What are the ways to prevent stress?  

Psychologist believes each employs should try to work correctly and efficiently and be responsible and 

considerate. As well be financially independent. Try to understand the other staff and the same positions with the boss. 

If often employs vulnerable to stress, they need devote psychological training about of stress. 

In the questionnaire many people think the best option that (48.4%) schedule your day for energy and focus. If 

worker every day was planed your coals then the result will be better. Likewise, with help ways workers not only will to 

work well and they can use time effectively. They collected the plan will work. After this article my opinion I take more 

information about stress. Major, I learned the few answer to the questions which bothered me. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ИММЕРСИВНАЯ СРЕДА В ОСНОВЕ CDIO 

 

Мақалада бүгінгі таңдағы ең маңызды мәселелердің бірі инженерлік кадрларды даярлаудығы оқу 

үрдісімен өндірістің жақындауы талқыланады. Ол үшін көптеген эдіс-тәсілдердің қатарында жобада өзін-өзі 

ұйымдастыру идеяларын дәйекті түрде іске асыру және кәсіби оқыту үрдістері қарастырылған, CDIO 

стандарттары негізіндегі иммерсивтік орта туралы айтылады.  

In the article the to date issue of the day of rapprochement of maintenance and form of professional preparation 

is described and by the form of productive activity of future engineering shots. For the decision of problem data 

numerous methods will be realized successfully, including immersive environments with successive introduction of 

ideas of самоорганизации in the processes of planning of immersive teaching and professional environments that is 

founded to principles of standards of CDIO. 

В статье описывается актуальная на сегодняшний день проблема сближения содержания и формы 

профессиональной подготовки и формой производственной деятельности будущих инженерных кадров. Для 

решения данных задач успешно реализуются многочисленные методы, в том числе иммерсивные среды с 

последовательным внедрением идей самоорганизации в процессы проектирования иммерсивных обучающих и 

профессиональных сред, которые основываются принципам стандартов CDIO. 

Международные тенденции, происходящие в области профессионального образования, определяют 

особые требования к глубине практико-ориентированных знаний выпускника, его компетенциям в создании и 

эксплуатации новых продуктов, систем и услуг, а также к пониманию важности и стратегического значения 

научно-технического развития общества. 

В основе CDIO: Conceive — Design — Implement — Operate лежит освоение студентами инженерной 

деятельности в соответствии с моделью «Планировать – Проектировать – Производить – Применять». 

Данный международный проект направлен на устранение противоречий между теорией и практикой в 

инженерном образовании. Новый подход предполагает усиление практической направленности обучения, а 

также введение системы проблемного и проектного обучения. 

Технический прогресс и потребности практики ведут к созданию новых видов машин и механизмов, 

использующих сложную организацию взаимодействий с управляющими ими операторами. К ним относится 

широкий класс технических видов деятельностей, связанных с обслуживанием и управлением техническими 

системами.  

Философия CDIO определяет контекст инженерного образования, образуя культурное пространство или 

среду, в которой происходит обучение, практика и освоение технических знаний и прочих навыков. 

Все это ведет к необходимости разработки специальных средств и систем профессиональной подготовки, 

моделирующих реальную деятельность. В настоящее время их создано достаточно много. К ним можно отнести 

компьютерные обучающие системы, тренажеры, имитаторы, системы натурного физического и виртуального 

моделирования. Наблюдается чрезвычайное разнообразие в применяемых методических, педагогических, 

психолого-педагогических технологиях.  

Однако приходится признать, что данные средства в большинстве своем создаются методами 

инженерного проектирования, не учитывающими психологическую специфику возникающих 

профессиональных и обучающих сред. Нужна новая психологическая теория с особой проработкой 

внутреннего плана деятельности и среды, формируемой в психике человека-оператора.  

Актуальность этого вопроса определяется непрерывно возрастающим интересом со стороны практики к 

проблеме эргономического обеспечения проектирования и эксплуатации эффективных систем 

профессиональной подготовки специалистов к деятельности в сложных технических средах (В.А.Бодров, 

Г.Л.Коротеев, В.М.Лискин, В.А.Пономаренко); к проектированию сложных технических систем (В.Г. 

Евграфов, В.М. Львов, П.И. Падерно, П.Я. Шлаен), к эргономическому проектированию новых форм 

интерфейсов технических систем, обеспечивающих эффективное включение операторов в естественные и 

искусственные профессиональные среды (Ю.А. Голиков, Л.Г. Дикая, А.Н. Костин, А.А. Крылов).  

Вопросы проектирования технических средств обучения и их применения в практике подготовки 

специалистов решаются с самых разнообразных точек зрения. Мы видим интеграцию знаний практически из 

всех сфер научно-практической и технической деятельности. Однако единого взгляда, связывающего на 

научной основе все этапы создания системы обучения, ее технические и методические компоненты, в 

настоящее время нет.  

Для успешного объединения усилий специалистов на всех этапах процесса разработки, внедрения и 

эксплуатации системы обучения необходима также общая понятийная схема и единые методологические 

позиции в  вопросах междисциплинарного синтеза данных в процессе создания профессиональных и 

обучающих человеко-машинных систем. При этом понятие «среда» приобретает новое содержание, 

отражающее специфику психической организации человека.  
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Понятие «среда» достаточно естественно для специалистов многих наук и сфер практики. Это ведет к 

созданию общих описаний, полезных в задачах междисциплинарного синтеза.  

Важную роль в активизации данного направления играют прогресс в компьютерном моделировании 

полимодальных сред и внедрение технологий виртуальной реальности и искусственного интеллекта в системы 

человеко-машинного интерфейса современных эргатических систем.  

В настоящее время наблюдается всплеск интереса к компьютерным интерфейсам и исследованиям 

влияния средового контента на эффективность деятельности операторов. Системы интерфейса, отражающие 

нетривиальное поведение управляемых технических систем, становятся массовыми средовыми технологиями, 

пронизывающими все стороны жизни человека. Можно говорить о возникновении техногенной среды, 

наделенной свойствами искусственного интеллекта, в которую погружается человек при выполнении учебной и 

профессиональной деятельности. Отметим появление новых технологий, включающих виртуальную реальность 

как средство погружения человека в особые условия жизнедеятельности. Технологический прорыв в области 

создания миниатюрных средств визуализации, программного обеспечения для проектирования 3D - объектов и 

сред позволяет создавать искусственные среды с любым содержанием, неотличимые по своему воздействию на 

органы чувств человека от физической реальности. На фоне этих достижений инженерно-психологическая и 

эргономическая компоненты организации эффективных эргатических систем и сред, базирующиеся на 

традиционной методологии выглядят явно недостаточными.  

Несмотря на накопленный к настоящему времени в проектных организациях технологический опыт 

проектирования систем «человек-машина-искусственная среда», следует признать, что многие 

методологические, теоретические и практические аспекты этой фундаментальной проблемы остаются 

неясными. В частности, обращает на себя внимание неоднозначность рассмотрения вопроса о проектировании 

учебной и профессиональной деятельности человека и средств ее обеспечения в сложных иммерсивных 

(погружающих) технических средах эргатических систем и систем, наделенных искусственным интеллектом. 

Решение этого вопроса требует анализа:  

- механизмов порождения в психике человека феноменов «знание», «обучающая среда», 

«профессиональная среда», «присутствие», «погружение»;  

- деятельности человека в погружающих профессиональных и обучающих искусственных средах.  

Существующие инструменталистские подходы к среде, описывающие её как часть физического мира и 

окружающие условия, не позволяют сформировать модели обучения и профессиональной деятельности, 

корректно учитывающие особенности работы человека как самоорганизующейся аутопоэтической системы.  

Практически не охвачен в рамках единой методологии класс систем, связанных с обучением и 

профессиональной деятельностью человека в искусственных средах, отличающихся от обычных сред 

физической реальности.  

Классический психолого-педагогический дискурс, оперирующий понятиями «знание», «обучение», 

«информация» в их традиционном инструменталистском смысле не позволяет решить задачу формирования 

методического обеспечения для средоориентированных технологий обучения операторов сложных 

эргатических комплексов. Преобладающей методологией проектирования обучающих систем с погружением в 

среду обучения является методология полного физического и функционального подобия среды моделирования 

среде профессионального опыта. Такой подход к построению систем обучения, вытекающий из классических 

схем обучающих интеракций, не достаточно эффективен применительно к работе в сложных технических 

средах.  

Классическая методология эргономического обеспечения и проектирования эргатических систем, 

традиционно разделяющая задачи проектирования технической среды и деятельности в ней человека-

оператора, малоэффективна при решении задач, возникающих при создании новых видов эргатических систем 

с «разумным» поведением технической компоненты, реализующих погружение оператора в искусственные 

среды обучения и профессиональной деятельности. Требуется более серьезное внимание к анализу отношений 

«субъект - объект с разумным поведением», возникающих в сложных видах деятельности.  

Неконструктивно при эргономическом обеспечении проектирования новых видов технических систем и 

классическое физическое понятие «среда», не учитывающее специфику процессов, возникающих и 

протекающих во внутреннем плане психики оператора в процессе решения учебной и/или профессиональной 

задачи. В результате проектировщик сложной эргатической системы не понимает, как связаны с содержанием и 

свойствами технического компонента разрабатываемой им системы обучающее и профессиональное поведение 

человека. Алгоритмические модели, традиционно используемые при описании деятельности оператора 

некорректны и малопродуктивны при управлении сложными системами, содержащими искусственные 

динамические среды. Возникающие в них формы отношений оператора с интерфейсом приобретают характер 

социальных и межличностных управляющих коммуникаций, не подчиняющихся законам формальной логики, 

положенным в основание алгоритмического подхода.  

По настоящее время в эргономике не сформулирован теоретико-методологический базис, позволяющий с 

единых позиций, в рамках единой междисциплинарной терминологии и единых понятийных схем объединить в 

процессе эргономического проектирования технологии тематического, технического, организационно-

педагогического и психологического проектирования обучающих и профессиональных сред. Вместе с тем в 

последнее время в естественных и общественных науках накоплен большой объем данных, свидетельствующий 

о том, что человек как социобиологическое существо реализует себя и действует в обществе как 
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самоорганизующаяся система. Внедрение идей синергетики в эргономику и инженерную психологию 

позволяет, расширить возможности данных дисциплин и, прежде всего в сфере создания сложных технических 

сред, деятельность в которых требует учета особенностей динамической организации человека. Можно 

говорить о возникновении направления исследований зарождающегося комплекса знаний, который уместно 

назвать синергетической эргономикой. В настоящее время создаются иммерсивные среды с последовательным 

внедрением идей самоорганизации в процессы проектирования иммерсивных обучающих и профессиональных 

сред.  

Философия CDIO определяет контекст инженерного образования, образуя культурное пространство или 

среду, в которой происходит обучение, практика и освоение технических знаний и прочих навыков. Данный 

принцип может реализовываться только в том случае, если существуют понимание и договоренность о 

принятии подхода CDIO. 
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ҚАЗІРГІ ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ЖАСТАРДЫҢ ӘЛЕУМЕТТІК ЖЕЛІЛЕРГЕ ТӘУЕЛДІЛІГІ ТУРАЛЫ 

МӘСЕЛЕЛЕРІ 

 

XXI ғасыр ақпараттық технологиялардың озық дамыған ғасыры. Жылдар өткен сайын адамдар 

ғаламторға, оның ішінде сан түрлі әлеуметтік желілерге тәуелді болып бара жатқандай. Адамдардың 

ғаламтордан бас алмайтын жағдайға жеткені де жасырын емес. 

Әлеуметтік желі - бұл адамдарды бір-бірімен байланыстыратын веб-сайт, өз таныс-білістігіңді 

арттырудың жолы. Демек, әлеуметтік халық, адамдар, топ болса, желі -байланыс, қарым-қатынас. Енді осы 

жерде «желі» сөзі интернеттегі сайт болса, «әлеумет» - бұл сол сайттың тұтынушылары, яғни сіз бен біз. Ол 

ғаламтордағы ортақ идеясы мен көзқарастары, қызығушылықтары бар адамдарды бір қауымдастыққа жинауды 

көздейді. Сондықтан маңыздылықты айту басты мәселе және ол денсаулыққа зиян тигізеді деген ойлар да 

баршылық. 

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаев азаматтар мен оқушы жастардың денсаулығын 

сақтау және дамыту мәселелерін жылдағы халыққа арналған жолдауларында белгiленген стратегиялық нұсқалы 

бағыттарының бiрi болып бекіткен еді. Осыған сәйкес ҚР-ның денсаулық сақтау министірлігі 2011-2015 

жылдарға арналған стратегиялық жоспарын құрған болатын [1].  

Біздің қоғамымыздың, елiмiздiң болашағы байланысты болып отырған жеткіншек ұрпақтарымыздың 

салауатты өмiр салтын құрулары ғалымдарды, дәрiгерлердi, ата-аналарды және бiлiм беру жүйесiнде қызмет 

ететiн педагогтарды күннен-күнге көп толғандырады. Оның ойдағыдай болуы қоғам мүшелерiнiң сайдың 

тасындай сау өмiр сүрiп, еңбек етуiне байланысты. Сондықтан бұл мәселеге мемлекеттiк тұрғыда мән берiлiп 
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отырганы бекерден бекер емес. Әсiресе, жас ұрпактың ауырмай, сырқамай ер жетiп, мұраларының биiгiне 

жасқанбай қол созып, күрескерлiк қалыппен алға басуынан артық ғанибет бар ма! Сондай аурулардың бірі, 

жаңа ғасыр жаңа ауруы – интернет-тәуелділік.  

Жалпы, әлеуметтік желінің қалай пайда болуына тоқтала кетсем, 1970-ші жылдардың соңында адамдар 

бір-бірімен әңгімелесе алатын алғашқы электронды хабарландыру тақталары пайда бола бастады. Әрине, сол 

кезде бүгінгідей ыңғайлы болған жоқ, бірақ адамдарды ғаламторда біріктірудің бұл алғашқы қадамдары еді. 

Келесі кезең, алғашқы «on-line» сервистердің пайда болуы еді. Әңгімелесуге арналған чатты жасаған 

бірінші компания «CompuServe» болды. Қазіргі күнде кездесетін мәлеметтер бойынша сервисте әңгімелесудің 

бір сағатына 30 доллар төлеу керек екен, бұл осы компанияның негізгі кемшілігі болды деген пікір бар [2]. 

Кейін жедел хабарламалар жүйесі пайда болды.  Файлдарды жіберетін және чаттағы жедел әңгімелесудің 

бірінші сервисі, 1988 жылы «MultiUser Talk» программасын алмастырған IRC (Internet Relay Chat) болды. 1991 

жылғы «Шөлдегі дауыл» әскери операциясын «on-line» режимінде бүкіл әлемнен келген хабарламалар 

трансляциясынан кейін «IRC»-дің кең танымал болды. «IRC» – дің негізгі кемшілігі – шектеулі қолдану болды. 

1990 жылдардың ортасында «ICQ» құрылды, ол жеке компьюерлерге арналған жедел хабарламалар жеткізудің 

бірінші жүйесі болды. «ICQ»-дің негізін «Mirabilis» компаниясы қалады. Бүгінгі таңда ICQ – «Mail.Ru Group»-

тың құрамына кіреді, 2012 жылдың наурыздағы көрсеткіш бойынша әлем бойынша 23.4 млн. қолданушысы бар 

деген мәлеметтер жиі кездеседі [3]. 

Әлеуметтік желілердің құрылуына келетін болсақ, онда әлеуметтік желілердің пайда болуының басты 

себебі, ол әрине, адамдардың бір-бірімен әңгімелесуді қалауы десек қателеспейміз.  

Бұрындары адамдар әңгімелесу үшін бір-бірімен кездесетін. Ер жігіт қызбен танысқысы келсе, көшеде 

танысып, серуендеуге шақыратын, киноға, театрға апаратын. Ал бүгінгі күні жастар қалай танысады? 

Интернеттің пайда болуымен және таралуымен барлығы өзгере бастады. Достарыңмен тілдесу виртуалды 

әлемге көше бастады. Бұл дұрыс па, бұрыс па екенін  әркім  өзі шешеді. Соңғы кездері адамдар бетпе-бет 

кездесуден гөрі әлеуметтік желілерде тілдесуді қалайды. Оның нәтижесінде таныс емес адамдар, әлеуметтік 

желідегі парақшасына бір бірін қосып танысады. 

Әлеуметтік желілердің пайда болуы мен дамуына не түрткі болды? Әрине тез дамып келе жатқан 

интернет технологиялар. Біз білетіндей, Интернеттегі әлеуметтік желінің бірінші аналогі 1995 жылы Рэнди 

Конрадс іске қосқан «Classmates» болып табылады. Сайттың аудармасы «Сыныптастар». Сайттың мақсаты, 

сыныптастарды және мектептегі достарды табуға мүмкіндік жасау. Бастапқыда сайт танымал емес еді, өйткені 

профильді жасау және достарды қосу функциялары болмады. Ал сайт қолданушылары тек білім беру 

мекемелерінің және сонда оқыған оқушылардың тізімін ғана көре алатын. «Classmates» әлеуметтік желілердің 

пайда болуына түрткі болды.  Жоба нәтижелі болды, және де өз иелеріне табыс әкелді. Осыған 

қызығушылықпен қараған басқа адамдар өз әлеуметтік желілерін ойлап табуға кірісті. Бүгінгі күні сайт өз 

жұмысын жалғастыруда. Әлем бойынша сайттың қолданушылар саны 50 млн. деп белгіленеді [4]. 

Бүгінгі күні, біздің түсінігіміздегі бірінші толыққанды әлеуметтік  ежеліні Эндрю Вейнрейх 1997 жылы 

іске қосқан «SixDegrees»-деп айтуға болады. Әлеуметтік желінің мақсаты «алты қолалысу» теориясын дәлелдеу 

еді.  

Келесі әлеуметтік желілер «AsianAvenue», «MiGente», «BlackPlanet»  1997 және 1999 жылдары 

аралығында пайда болды. Функционалдығы жағынан алдындағылардан қатты өзгешелік болмады. 1999 

жылдың 18 наурызында америкалық студент-программист Брэд Фицпатрик «жанды журнал» - Livejournal-ды 

құрды. Ол ТМД елдерінде кең танымал болды. «Livejournal»» бірінші  болып топтарды құрып, хат алмасу 

мүмкіндігін еңгізді. Осыны біз бүгін барлық әлеуметтік желілерден байқай аламыз. 

2004 жылы Марк Цукерберг «TheFacebook» әлеуметтік желісінің негізін қалады. 2005 жылдан бұл желі 

«Facebook» деп атала бастады.  2008 жылы «Facebook» әлеуметтік желісі әлемдегі ең танымал әлеуметтік желіге 

айналды, және де бүгінгі күнге дейін көштің басында. Бүгінгі күні «Facebook» әлем бойынша «Google»-дан 

кейін ең көп танымалдылыққа ие екінші интернет сайттардың бірі. 

2006 жылы Джек Дорси - «Twitter» жобасын іске қосты. Ол тез дамып келе жатқан жаңа әлеуметтік 

желіге айналды. «Twitter»-дің ерекшелігі, тек 140 символдан ғана тұратын хабарлама жаза аласыз. 2010 жылдан 

бастап сайттан видео, фото көруге мүмкіндіктері пайда болды. Бүгінгі таңда «Twitter» әлем бойынша ең көп 

қаралатын сайттардың 10-на кіреді деген мілеметтер бар [5]. 

Оны бәрі қазіргі кезде көп қолданыста екені бәрімізге анық. Тіпті оларға деген тәуелділік бүгінгі күнде 

арттыруда екенін көруге болады. 

«Интернет-тәуелділік» ұғымы 1990 жылы пайда болды. Мамандар тәуелділіктің бұл түрін техникалық 

құралдардың негізіндегі спецификалық–эмоционалды «наркоманияға» жатқызады [6]. 

Тәуелділік, жалпы алғанда, өмірдің басқа салаларына қанағаттанбауды білдіреді. Адамды қоғамдық 

өмірден басқа белсенділіктен алыстатып, шын өмірді ұмыттырады. Интернет пен компьютерге тәуелді адамдар 

интернет қолданбайтын адамдардың қасында өздерін мазасыз сезіне бастайды. Қоғамға жабайы тұлға болу 

көбінесе компьютермен көп уақыт өткізетін балаларда байқалады. Алғаш рет интернетке тәуелділік 

проблемасын 1995 жылы дәрігер Иван Голдберг көтерген болатын. Голдберг бұл ауытқуды шартты түрде 

психиатриялық стандарттарға сай етуді мақсат тұтпаса да, интернетке тәуелділік жайлы мынадай тұжырымдама 

жасаған: «Шектен тыс интернетті пайдалану негативті стрестік күйге шалдықтырады; шамадан тыс интернетті 

пайдалану физикалық, психологиялық, экономикалық және әлеуметтік статусқа зиян келтіреді» [7].  

http://webpress.kz/index.php?option=com_seoglossary&view=glossary&catid=1&id=159&Itemid=895
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1997-1998 жылдары интернетке тәуелділік тақырыбына байланысты консультативті-диагностикалық 

қызметтер пайда болды. Медицинада «интернетке тәуелділікті» ресми түрде психикалық ауытқу қатарына 

енгізген жоқ. Көпшілік мамандар да интернетке тәуелділік проблемасын психологиялық ауытқу ретінде 

қабылдаудан бас тартады, интернетке тәуелділікті мойындамайды.  

«Тәуелділік» ұғымы медицинада белгілі бір зат, ішімдік немесе есірткіге құмарлық ретінде қаралады. 

Наркотиктік тәуелділік үйреншікті затқа үнемі құмарлық таныту, өзін тоқтата алмау физиологиялық және 

психологиялық симптомдары болады. Бірақ қарапайым халықтың пайымынша интернетке тәуелділік бұл ауру 

және үлкен проблема. Алдымен санаңды улайды, кейін тәніңе де кесірі тиеді. Уланған сана – қоғамдағы ең 

ауыр құбылыс.Компьютерсіз күн көре алмайтындар интернетті жұмыста ғана емес, бос уақытында да жиі 

пайдаланады, олар көңіл көтеретін ойындарға тым әуес, тіпті интернет арқылы анайы тірліктермен де 

айналысады екен. Олар бірте-бірте өзге адамдармен араласуды қояды. Соңында интернетсіз уақыт өткізе 

алмайтын халге ұшырайды. Интернетке тәуелділіктен зардап шегетіндердің одан арылу кезеңі нашақорлардың 

«ломкадан» шығу кезіндегіге ұқсас болады. 

Интернет–тәуелділігінің қалыптасуы біртіндеп жүреді. Қазіргі заманда тәуелділіктің қалыптасу 

кезеңдерін былай болып бөлінеді [8]: 

1.Жеңіл қызығушылық кезеңі. 

Бала алғашқы рет компьютерлік ойын ойнағаннан кейін ойынның сюжеті ұнай бастайды, өзін басты 

кейіпкермен ұқсата бастайды, графика, сурет, музыкасы ұнайды. Бала реалды және виртуалды әлемді 

салыстыра бастайды да, таңдауын ақырғысына тоқтатады. Компьютерлік реалдылық балаға өз армандарын 

жүзеге асыруға мүмкіндік береді. Алайда бұл кезеңнің спецификасы бар: ойын компьютерге жүйелік сипат 

емес, ситуациялық сипат береді. Ойынға тұрақты қажеттілік әлі де қалыптаспаған, ойын процесі адам үшін 

мәнді құндылыққа ие емес. 

2.Қызығушылық кезеңі. 

Бұл кезеңде балада жаңа қажеттілік пайда болады – компьютерлік ойын ойнау қажеттілігі. Бұл жерде 

ойын жүйелік сипатқа ие. Бұл қажеттілігін қанағаттандыра алмаса, бала белсенді әрекеттерге көшеді. 

3.Тәуелділік кезеңі. 

Мұнда баланың құндылықтық–мағыналық сферасында күрделі өзгерістер пайда болады. Өзіндік сана 

және өзін–өзі бағалау өзгерісіне ұшырайды. Ойын реалды әлемді толық ығыстырып тастайды. Тәуелділік өз 

көрінісін екі формада табады: әлеуметтенген және индивидуалданған. Интернет–тәуелділіктің әлеуметтенген 

формасында бала өзі сияқты тәуелді балалармен болса да, қоғаммен әлеуметтік байланысты ұстайды. Мұндай 

жасөспірімдер бірлесіп ойнағанды ұнатады. Берілген жағдайда ойындық мотивация негізінде жарыстық сипат 

жатыр. Тәуелділіктің бұл формасы келесі формаға қарағанда әсері әлдеқайда жағымсыз. Индивидуалданған 

формасында адамның тек дүниетанымы ғана емес, сонымен қатар қоршаған орта, социуммен өзара 

әрекеттестігі бұзылады. Мұндай балалар үшін интернет наркотикпен теңдес болады. Егер де біраз уақыт бұл 

құмарлықтың орнын басқа бірдеңе баспаса, онда ол табиғаты бойынша «ломкаға» жақын күйге (жағымсыз 

эмоциялар сезеді, қозулы және агрессивті болады, прострацияға ұшырайды) көшеді. Мұндай құбылыстар 

клиникалық тілмен психопатология немесе берілген патологияны тудыратын өмір сүрудің стилі деп атайды. 

4.Құштарлық кезеңі. 

Бұл интернет тәуелділіктің ақырғы кезеңі. Ол адамның ойындық белсенділігінің сөнуімен, индивидтің 

сауығуға психологиясының өзгеруімен сипатталады. Мұнда бала компьютерден дистанция ұстайды, алайда 

орныққан тәуелділіктен толық босай алмайды. Берілген кезең ұзақ, кейде тіпті өмір бойы сақталады. Ол 

құштарлықтың сөну жылдамдығына тәуелді. 

Міне, жоғарыда көрсетілгендей, интернет–тәуелділігінің қалыптасуы осылайша біртіндеп жүреді.  

Айтуға оңай болғанымен, әрине, жастарды бірден интернетке деген тәуелділіктен арылту қиын. Бірақ 

бұл «бұдан шығатын жол жоқ» дегенді білдірмейді. Қазір виртуалда танысқан жастар күнделікті өмірде бас 

қосып, кездесіп жатыр. Мысалы, еліміздің қалаларында домбыра пати, асық пати, секілді кештер 

ұйымдастырылып жүр. Осы дәстүрді кеңінең үлкен көлімде қолға алса, жастарды қызықтырары сөзсіз. Бұдан 

бөлек, қалада жастар баратын түрлі спорттық үйірмелер бар. Айталық, шахмат, тоғызқұмалақ, күрес, бокс, суда 

жүзу, т.б. Қаласа театр, көрме, цирк, кинотеатр, саябақтарға барып көңіл көтерулеріне болады. Әрбір жас 

тиянақты білім алумен қатар, күн тәртібіне бос уақытын пайдалы өткізуді күнделікті жоспарлап үйренсе, 

интернетке деген тәуелділікті алмастырар еді. 

Қазақтың көрнекті ағартушы-педагогы Ыбырай Алтынсариннің «Өнер-білім бар жұрттар» атты өлеңін 

оқып отырып, еріксіз таңданасың. 

Айшылық алыс жерлерден,  

Көзіңді ашып-жұмғанша,  

Жылдам хабар алғызды, – деп келетін жолдары бәрімізге таныс шығар [9, 8 б.].  

Өлеңін нақ бір қазіргі технологияның мүмкіндігіне тамсанып жазып отырғандай. Рас, қазір үйде отырып-

ақ әлемнің кез келген түкпіріндегі адаммен әп-сәтте хабарласа аласыз. Байланыстың түрі де көп. Телефонмен, 

интернет арқылы, тіпті бейнебайланыс арқылы өзімен тікелей сөйлесе бересіз. Бұл бүгінгі технологияның 

адамзатқа сыйлап отырған мүмкіндігі. «Бұрын ұялы телефон, интернет болмаған кезде адамдар қалай өмір 

сүрген а?!» деп таңданып қоятынымыз бар. Иә, жұмысымызды жеңілдеткен технологияның мүмкіндіктері мол. 

Бірақ біз олардың көлеңкелі тұсына мән бермей жүрміз. Ұялы телефонның зияны жайында көп айтылып келеді. 
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Жиі қолданатын адамды ми ісігіне ұшыратуы мүмкін деген сияқты қорқынышты мәліметтерді ғалымдар алға 

тартуда. Ал интернеттен келетін қауіп – одан да қорқынышты. 

Қазіргі таңда интернет жастардың басты ермегіне айналды. Кез келген уақытта, кез келген жерде 

қосылып алып, өз алдына виртуалды әлемде жүретіндер көбейді. Сөздің, достың қадірі жоғалып барады. 

Әлеуметтік желілерде байланыс орнатудың түрі көбейген сайын оған қызыға түскендердің қатары артуда. 

Әлеуметтік желіде мың досы бар жандардың шынайы өмірде сыр бөлісе алатын жалғыз жолдасы да жоқ. Оған 

өкінбейтіндері де кем емес. Виртуалды әлемді өзі танымайтын, өзі көрмеген досының мақтауына семіріп, өзін 

керемет жан сезінетіндер жұртпен араласудан қалып барады. Қалай сөйлесу керектігін де ұмыта бастағандай.  

Әлеуметтік желі деген де аурудың бір түріне айналып бара жатқан секілді. Көбінесе жастар ешкім 

кедергі келтірмесін деген оймен интернетке, әлеуметтік желіге түнде көбірек қосылады. Соның салдарынан 

күндіз меңіреу, селқос жанның күйіне түседі. Ұйқысы қанбай, күн тәртібі бұзылады. Уақтылы тамақтануға, 

жеке гигиенаға көңіл бөлуге де уақыт жетпейді. Интернетке бір күн қосылмай қалса, әлемнің үлкен 

жаңалығынан құр қалғандай мазасыздана бастайды, тіпті қолы немесе аяғы жоқ жарымжан адамдай күйге 

түседі. Әрине, көпшілігі компьютер немесе ұялы телефонға ұзақ телмірудің денсаулыққа зиян екенін біледі. 

Бірақ оны қолданудан бас тартатындары өте сирек. Керісінше, интернетке тәуелділік артып барады.  

Әлеуметтік желіге тіркелгендер көп жағдайда өзі туралы мәліметті ашық жаза береді. Ал мұндай 

мәліметті қылмыскерлер пайдаланып кетуі ғажап емес.  

Қорытындылай келе, біздің ойымызша интернет жеке азаматтарға төніп тұрған қауіп, өз алдына, бір ғана 

адам бір мемлекеттің тағдырына ықпал ете алады.  Өкінішке қарай, интернетке қосылудың түрлі тәсілі пайда 

болған бүгінгі күнде арандатушылық бағытта парақша ашқандарды қолға түсіру немесе оларға шектеу қою 

оңай шаруа емес. Арам ойын асырғысы келгендер кез келген нүктеден қосылып, ойына келген сөзді әлеуметтік 

желілер арқылы таратып жіберуі мүмкін. Ізін жасыру үшін бөтен адамның атымен тіркелу, біреудің құпиясөзін 

бұзып кіру, бақылау орнатылмаған интернет орталықтарынан қосылу секілді тәсілдерге жүгінеді. Осыған 

байланысты менің ұсынысым: әлеуметтік желілерді бір жүйеге келтіріп,ешкімнің құқығын 

бұзбайтындай,жалпы адамзаттың әлеуметтік желіге тәуелді болмайтындай жағдай жасау,әр түрлі іс-шаралар 

ұйымдастыру, оның ішінде «100 кітап оқу» жобасын ұйымдастыру арқылы рухани байлық алуын іске асыра 

отырып,оның күн тәртібін тиімді етіп белгілеу керек деп есептеймін. 
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«ВЛИЯНИЕ МАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ НА ЖИВЫЕ ОРГАНИЗМЫ» 
 

Выявить свойства магнитных полей и проанализировать влияние на живые организмы.  

Магнитное поле - составная часть, "электромагнитного поля", что является отдельным видом материи. 

Особенность магнитного поля проявляется в его механическом действии только на движущиеся электрические 

заряды или на тела, которые имеют магнитный момент, независимо от того, движутся они или нет. 

Источниками магнитного поля являются движущиеся электрические заряды, например, ток в проводниках. 

Магнитное поле связано с электрическим полем. Эта связь проявляется в том, что при изменении одного из них 

возникает второй. Магнитное поле, которые существуют вокруг магничених тел, в том числе и магнитов, 

причиной движением электрических частиц, из которых состоят тела (электронов, нуклонов). Основными 

характеристиками магнитного поля вектор напряженности Н в заданной точке поля (в вакууме) и вектор 

магнитной индукции В (при наличии среды). Эти величины являются силовыми характеристиками деяния 

магнитного поля на определенные магнитики или на контуры с электрическим током. Напряженность 

магнитного поля вычисляют в эрстедах (в СГСМ системные единицы) и в ("ампер на метр") в МКСА системе 

единиц). Направление вектора Н магнитного поля, создаваемого электрическим током в проводнике или 

контуре, можно определить по правилу винта. Для наглядной характеристики магнитного поля введено понятие 

о линии напряженности магнитного поля или линии магнитной индукции, являются кривыми линиями, 

http://www.inform.kz/kaz/article/2717645
http://el.kz/blogs/entry/
http://massaget.kz/tehno/bilesiz-be/7455
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касательные к которым в каждой точке совпадают соответственно с направлениями векторов Н или В. сами 

величины этих векторов выражают плотностью линий напряженности или индукции, то есть количеством 

соответствующих линий, пересекающих перпендикулярную к ним плоскость в 1 см2 или в 1 м2. Основным 

законом магнитных явлений считают Био-Савара закон. 

В истории человечества было время, когда магнит называли "камнем любви", "камнем мудрости". 

Рассказывают, что в средневековье магнит охранял жилья горожан от воров, Кусок магнита клали у дверей, и 

тогда металлические вещи, которые держал вор, крепко прикипали к этому металлу. Воры пугался и убегал. 

Впоследствии магнит был передан на пользование ученым. Он имел такую громкую славу, что даже 

знаменитый Ньютон носил в своем перстни, вместо драгоценного камня кусочек очень сильного магнита. 

С середины прошлого века высказывались гипотезы о влиянии ГМП на способность птиц к 

пространственной ориентации и навигации. К середине 50-х годов получены статистически достоверные 

данные, что из всех внешних факторов лишь ГМП оказывает влияние на ориентационную способность птиц. 

Чем сильнее возмущенность ГМП, тем больше нарушается их главное направление перемещения. К 

настоящему времени имеются экспериментальные подтверждения того, что птицы способны реагировать на 

искусственные магнитные поля, изменять свою активность, перемещать главное миграционное направление. 

Магнитные силы повышают урожай. Так, помидоры, выращенные в искусственном магнитном поле, 

созревают быстрее и дают больше плодов. Ученым предстоит еще много сделать, чтобы хорошо изучить 

загадки взаимодействия магнитного поля и растений. 

В результате многолетних наблюдений канадские ученые-биологи пришли к выводу, что пшеница, 

посеянная в направлении восток-запад растет лучше и дает больший урожай, чем посеянная в направлении 

север-юг. Это явление канадские ученые объясняют чувствительность растений к магнитному полю Земли. 

Поле электромагнитов используют для очистки семян культурных сельскохозяйственных растений от семян 

сорняков. Для этого все семена смещают с мелким железным порошком, который прилегает к семенам 

сорняков и не прилегает к гладкой поверхности семян культурных растений. Когда смесь семян проходит мимо 

электромагнит, то семена сорняков привлекается к электромагнита и таким образом отделяется от семян 

культурных растений. 

Теперь магнитное поле используется в медицине для извлечения мелких кусочков железа, попадет в глаз, 

или осколков от разрыва снаряда или гранаты, которые застряли недалеко от поверхности тела. Магнитное поле 

широко используется также для лечения ряда заболеваний. Вам, вероятно, приходится слышать о таких 

аппараты как ВЧ, УВЧ, рентген и другие, создают магнитное поле. 

Когда у человека внезапно остановилось сердце, массаж часто заставляет его снова забиться. Но массаж 

сердца можно делать тогда, когда открытая грудная клетка. А если под рукой нет хирургических 

инструментов? Группа врачей из Медицинского центра Бруклина (США) предлагает ввести в сердечную 

мышцу раствор очень мелкого порошка железа и затем подвести к груди мощный электромагнит. Под 

действием магнитного поля частицы железа начнут двигаться и потянут за собой мышечные волокна ... Когда 

магнитное поле переменное, можно добиться, что мышца начнет сокращаться в нужном ритме. С помощью 

магнитного поля исследователи заставляли сердце собаки биться в течение четырех часов. Возможно, наступит 

такое время, когда магнитное поле помогать хирургу лечить сердце. 

Наблюдение показать, что магнитное поле у каждого мужчины. Но очень слабое. Так, сгибая и разгибая 

руку, человек создает на своей поверхности магнит. Напряженность магнитного поля сердца очень мала. 

Магнитное поле сердца является переменной величиной, возникающей одновременно с его электрической 

активностью. 

Итак, магнитное поле пришло на службу к человеку. Но возникает вопрос: "Не станет магнитное моле 

опасным для человека?" 
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ОҚУШЫЛАРДА БИОЛОГИЯНЫҢ ЖАСЫЛ ЭКОНОМИКАНЫ ДАМЫТУДЫҢ МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ 

ТУРАЛЫ БІЛІМ ҚАЛЫПТАСТЫРУ 

 

Рио – ХХІ» Саммитінен кейін мемлекет басшысы Н.Ә.Назарбаев Қазақстанда ары қарай дамыту 

жолындағы бірінші дәрежелі факторлардың бірі ретінде «Жасыл экономиканы» белгіледі. 

Осы ретте ҚР Президентінің 2013 жылғы 30 мамырдағы №577 Жарлығын іске асыру мақсатында «ҚР 

«жасыл экономикаға» көшуі жөніндегі тұжырымдама туралы» ҚР Үкіметінің қаулысы шықты [1].  
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Бұл қаулыда Қазақстан Республикасының «Жасыл» экономикаға көшуі жөніндегі тұжырымдаманы іске 

асыру жөніндегі 2013 – 2020 жылдарға арналған іс-шаралар жоспары, сондай-ақ жоспардың орындалуына 

жауапты мүдделі ұйымдар бекітілді. 

Осы тұжырымдама негізінде еліміздің қоғамдық күші «Жасыл» экономикаға ауысу бойынша 

стратегияны іске асыруға бағытталған. Еліміздің Президенті Н.Ә.Назарбаевтың бастамасы бойынша «Жасыл» 

экономикаға көшудің Қазақстандық тұжырымдамасы әзірленді. Осы тұжырымдамада ең алдымен 

экономиканың белгілі бір салаларын реформалауға бағытталған негізгі міндеттер тізбесі анықталды (1 сурет). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сурет 1- Қазақстандық «ЖАСЫЛ» экономика тұжырымдамасы бойынша басым міндеттер тізбесі 

 

Қазақстан Республикасының «жасыл» экономикаға көшуі жөніндегі тұжырымдамасында: ««Жасыл» 

экономика - адамдардың әл-ауқатын жоғарылататын, әлеуметтік әділеттікті қамтамасыз ететін және сонымен 

бірге қоршаған ортаға келетін қауіпті айтарлықтай төмендететін экономика болып табылады» деп 

тұжырымдалған [2]. 

Жоспардың сегізінші бағытында: Биологиялық ресурстарды дамыту, сақтау және орнықты пайдалану 

жөніндегі іс-шаралары қарастырылған. 

«Жасыл» экономика бұл экономикалық-экологиялық теорияның жаңа бағыттардың бірі. «Жасыл» 

экономика қалдықтың өзін кәдеге жарату болып табылады. Оның экологиялық қырынан бөлек байлықты оңды-

солды шашып емес, үнемдеу арқылы пайдаға кенеліп, соны жүйелі түрде іске асырумен де өлшенеді. Табиғатты 

қорғау шараларын күшейту, табиғи байлықтарды қорғау және олардың тиімді пайдалануды қадағалау, су 

ресурстарын басқару, балық, орман, аңшылық шаруашылықтары мен жаңартылатын қуат көздері саласын 

дамыту, сондай-ақ тұрмыстық қатты қалдықтарды кәдеге жарату ісін басқарудағы мемлекеттік саясатты 

қалыптастырып-жүргізу міндеттерін жоспарына енгізеді. «Жасыл» экономиканың дамуына өз үлесін қосуға тек 

қана мемлекет, бизнес қана емес, сонымен қатар әрбір қазақстандық міндетті.  

Осы негізде баланың тұлғасын «Жасыл экономика» идеясы аясында дамытуға бағдарланған жаңа білім 

беру ортасын жасауға ұмтылу әрбір мұғалімнің міндетіне кіреді деп білеміз. 

Сондықтан биология сабағында осы экономикалық идеяны тиімді іске асыруды қамтамасыз ететін оқыту 

мен тәрбиенің әдістерін, технологияларын, нақты іс-әрекетті табудың қажеттілігі туындайды.  

Мектепте «Жасыл» экономиканы дамытуда биологияның маңыздылығы туралы білім жалпы ғылыми 

ұғымнан (тірі табиғат) жалпы ұғымға (өсімдік) одан әрі «жасыл» экономикаға қатысты дара 

түсініктермен (қарағайлы орман, шыршалы орман және оларды қорғау, тиімді пайдалану немесе оларды 

көбейте отырып, пайдалану және т.б.) дамытыла оқытылуы керек. 

Қандай да бір ғылым негізі бойынша білімдер жүйесін игеру ең алдымен тірі табиғаттың заңдылықтарын 

білдіретін ұғымдар жүйесі мен оларды бейнелейтін теорияларды меңгеруді білдіреді. Бұл жерде ғылым 

негізінің іргелі ұғымдары ерекше рөл атқарады, себебі  олар: мазмұнның негізгі құрама бөлігі және білімнің 

негізгі бірлігі. Ұғым ойлаудың ерекше формасы, сонымен қатар оқу әрекетінің негізгі нысаны әрі оқушылардың 

ақыл ойларын дамытуға ықпал ететін басты фактор. 

Сыныптан тыс жұмыстар сабақтық мақсаттан мазмұнымен, ұйымдастыру түрімен және өткізу әдісінің 

алуан түрлілігімен ерекшеленеді [38; 39;40;41;42]. «Жасыл» экономика идеясын іске асыруда биологиялық 

білімнің маңыздылығын түсіндіретін сыныптан тыс жұмыстардың білімділік мақсаты – оқушылардың 

дүниетанымын кеңейту, соның ішінде экономикалық, биологиялық, географиялық және т.б. ғылыми білімдерін 

тереңдету, дағдыларын қалыптастыру деп те қарасақ болады. Бұл мақсаттар бағдарламадан тыс сұрақтар мен 

ғылыми биологиялық, экономикалық проблемаларды жоспарға енгізуде, бағдарламалық материалдарды ғылыми 

дәрежеде және терең аша түсуде орындалады.  

Қазақстандық «ЖАСЫЛ» экономика тұжырымдамасы бойынша басым міндеттер тізбесі: 

 -қорлардың тиімділігін арттыру; 

 - қазақстандық инфрақұрылымды жетілдіру; 

 - халықтың әл-ауқатын жақсарту болжанады. 

Тұжырымдаманы іске асыру үш кезеңде жоспарланады: 

бірінші кезең - 2013–2020 жж. – қорларды пайдалануды оңтайландыру және табиғат пайдалану қызметінің 

тиімділігі арттыру, сондай-ақ, «жасыл» инфрақұрылымды құру; 

екінші кезең - 2020–2030 жж. – табиғи қорларды тиімді пайдалану, жоғары технологиялар базасында 

жаңартылатын энергетиканы енгізу; 

үшінші кезең - 2030–2050 жж. – олардың жаңартылуы жағдайында негізіне табиғи қорларды пайдалану 

қойылған, ұлттық экономиканың «үшінші өнеркәсіптік революция» қағидаттарына ауысуы. 
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«Жасыл» экономика идеясын іске асыруда биологиялық білімнің маңыздылығын түсіндіретін сыныптан 

тыс жұмыстар алуан түрлілігімен ерекшеленеді: үйірмелер, сыныптан тыс оқу, конференция, ертеңгіліктер мен 

кештер, «Жасыл» экономика апталығы, ойындар, сайыстар. Қай жұмыс түрі болмасын, оқушының қоғамдық 

пайдалы еңбегіне назар аударган жөн. Сыныптан тыс жұмыстардың түрлері мақсатымен, дайындық және 

өткізілу әдістерімен ерекшеленеді. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Сурет 2- Мектепте «Жасыл» экономиканы дамытуда биологияның маңыздылығы туарлы білімді оқыту 

 

Үйірме —сыныптан тыс жұмыстың негізгі бір түрі болып табылады.«Жасыл» экономика үйірмесінің 

мақсаты - оқушылардың танымдық қызығушылығын қанағаттандыру. «Жасыл» экономика үйірмесінде 

оқушының биология және экономика ғылымдарына қызығушылығын арттыру мүмкіншілігіне байланысты 

табиғатқа саяхат, мұражайларға, биоценоздарға, өндіріс орындарына серуен, биологиялық кештер, сайыстар 

және т.б. жұмыс түрлері жоспарланады. 

Үйірме жұмысының тақырыптары әртүрлі болады. Оларға «жасыл» экономиканы дамытуға қатысты 

биологиялық зерттеулер, өсімдіктер мен жануарлары көбейту және оларды сақтаумен байланысты 

шаруашылықтардың  түрлері, тұрмыстық қатты қалдықтар мен тамақ қалдық түрлерін тиімді пайдалану және 

т.б.жатады. 

Сыныптан тыс жұмыстың мазмұны-оларды өткізу түрлеріне, оқушының қызығушылығына, олардың 

жасына, жергілікті табиғи-экологиялық, географиялық жағдайларға, оқытушының тәжірибесіне байланысты. 

Сыныптан тыс жұмыстың барлық жүйесінде сыныптан тыс оқу маңызды орын алады. Сыныптан тыс оқуды 

ұйымдастыру оқушылардың дүниетанымын кеңейтуге, косымша ғылыми биологиялық, экономикалық, 

географиялық әдебиеттерді оқуға қызығушылығын арттырады. Алдымен атақты саяхатшылардың, 

зерттеушілер мен жазушылардың белгілі шығармаларын оқу ұсынылады. Сыныптан тыс оқу үшін әртүрлі 

биологиялық анықтамалар мен сөздіктер, көркем әдебиеттер, балалар энциклопедиясы кеңінен қолданылады. 

Мұғалімнің негізгі міндеті — окушыларда «жасыл» экономикамен және биологиямен байланысты 

әдебиетке кызығушылығын ояту және оны қолдануды үйрету. Бұл мақсат сабақта басталып, сыныптан тыс 

жұмыс кезінде жалғасады және дамып отырады. 

«Жасыл» экономикалық конференция - оқушылардың әдебиетке қызығушылығын арттырудың бірден-

бір көзі. Конференция «Жасыл» экономика идеясын іске асыруда биологияның зерттеу нысандары 

тақырыптарына арналған баяндамалар мен хабарламалардан тұрады. Тақырыптъң конференция үлкен 

дайындық жұмысын, тақырып таңдауды, баяндама жоспарын құруды, әдебиеттер мен көрнекі құралдарды 

тиімді қолдануды талап етеді. Конференцияга дайындық жұмыстары мұғалімнің басшылығымен жүреді. 

«Жасыл» экономика идеясын іске асыруда биологияның зерттеу нысандары туралы хабарламаларды, 

рефераттарды, баяндамаларды пайдалана отырып керекті мағлұматтарды талдауға, жинақтауга үйренеді, яғни, 

әдебиеттермен жұмыс жасауға дағдыланады. 

«Жасыл» экономика идеясын іске асыруда биологияның зерттеу нысандары туралы кеш — 

ауқымды түрде жүргізілетін күрделі де қызыкты жұмыс түрі. Танымдық мақсатта өтетін конференцияға 

қарағанда кеште баяндама, сұрақтар, сайыстар көркемөнер және басқа да жұмыс түрлерін біріктіруге болады.  

Тірі табиғат құрамабөлігі 

бактерия саңырауқұлақ өсімдіктер Жануарлар дүниесі 

Клеткалық ерекшеліктері 

Құрылысы (морфологиясы) 

Түрлері (систематикасы) 

Табиғаттағы ролі, табиғи ортамен өзара 

байланыстары (экологиясы) 

Көбеюі, тіршілік ету ерекшеліктері (генетика) 

Эволюциясы 

«Жасыл» экономикадағы маңыздылығы: 

Биологиялық 
білім 

мазмұны 

- «Жасыл» экономика (технология) туралы түсінік және оның 

құндылығы; 

- «Жасыл» экономиканың қоғамды сауықтырушылық ролі 

- Жасыл энергетика туралы түсінік және оны алу жолдары мен  

құндылығы және т.б. 
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«Жасыл» экономика идеясын іске асыруда биологияның зерттеу нысандары туралы апталық - 

биологиялық, экономикалық географиялық пәндердің байланысында білімдерін кең көлемді тексеру 

мақсатында бір апта бойы өткізілетін шаралар. Бұл жұмыс түрінің басты жетістігі-шаралардың әр түріне 

оқушыларды көптеп тартып қатыстыруға болады 

 

Әдебиеттер тізімі 

1. Қазақстан Республикасының "жасыл экономикаға" көшуі жөніндегі тұжырымдаманы іске асыру 

жөніндегі 2013 - 2020 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын бекіту туралы Қазақстан Республикасы 

Үкіметінің 2013 жылғы 31 шілдедегі № 750 қаулысы http://adilet.zan.kz/kaz/docs/ 

2. Қазақстан Республикасының «жасыл» экономикаға көшуі жөніндегі тұжырымдамасы. -Астана, 2013. 

 

 

Газизова Д.К., М-201 тобы Е.А.Бөкетов атындағы ҚарМУ, Қарағанды қ.  

Ғылыми жетекші: аға-оқытушы Муслимова Қ.С.  

 

ЭЛЕКТРОНДЫҚ КІТАПХАНА МЕН ОҚУ ҚҰРАЛДАРЫНЫҢ КЕЛЕШЕКТЕГІ МАҢЫЗЫ ЖӘНЕ 

КӨРІНІСІ 

 

Аннотация. Мақалада дәстүрлі және заманауи ақпрараттық құралдар арасындағы арақатынасты анықтау, 

“электрондық” мәдениеттің оқырман мәдениетіне ықпалы, қолданушылардың Ғаламтор желісіне қарым- 

қатынасы мәселелері қарастырылады. Сонымен қатар оқырмандардың барлық мүмкін оқу әдістеріне және 

ақпаратты іздеу амалдарына көзқарасын анықтап берген әлеуметтік зерттеу нәтижелері көрсетілген. 

Кітап- әрқашан адамзат ішкі жан-дүниесінің рухани азығы бола бермек. Ақ парақта бейнеленген қара 

әріптердің адамның тұлға болып қалыптасуы мен ой- өрісінің дамуында, бойындағы жақсы қасиеттердің 

тәрбиеленуінде маңызы зор екені ақиқат. Осы дүниедегі барлық құбылысты түсіндіріп, шындық шымылдығын 

ашатын, әлемдегі барлық тірі жандарды мейірімді болуға шақыратын мұсылмандардың қасиетті Құраны да 

кітап түрінде жазылғаны осыған дәлел. Халқымыздың ұлы данышпаны Абай атамыздың :” Бұл жасқа келгенше 

жақсы өткіздік пе, жаман өткіздік пе, әйтеуір бірталай өмірімізді өткіздік: алыстық, жұлыстық, айтыстық, 

тартыстық - әурешілікті көре-көре келдік. Енді жер ортасы жасқа келдік: қажыдық, жалықтық, қылып жүрген 

ісіміздің баянсызын, байлаусызын көрдік, бәрі қоршылық екенін білдік. Ал, енді қалған өмірімізді қайтіп, не 

қылып өткіземіз? Соны таба алмай өзім де қайранмын. …Ақыры ойладым: осы ойыма келген нәрселерді қағазға 

жаза берейін, ақ қағаз бен қара сияны ермек қылайын, кімде-кім ішінен керекті сөз тапса, жазып алсын, я 

оқысын, керегі жоқ десе, өз сөзім өзімдікі дедім де, ақыры осыған байладым, енді мұнан басқа ешбір жұмысым 

жоқ.” деген бірінші қара сөзі адамдармен ақыл бөлісудің бірден-бір көзі кітапта екенін айқындайды.  

Кітап парақтарының иісінен ляззат алатын оқырман ретінде, кітапханамен бір минуттық жерде көршілес 

болғандықтан мен өзімді бақытты адам деп есептеймін. Кіші сыныптарда берілген тапсырмалар бойынша 

ақпаратты кітапханадағы энциклопедияларды ақтарып қолмен реферат жазғанымыз, сыртқы безендірілуіне 

қарап кітаптар таңдап, оқып болған соң бір-бірімізге баяндап беруге асыққанымыз әлі есімде. Өзінің ерекше 

кеңестік дәуірден қалған атмосферасы бар болғандықтан ба, кітапханашыларға бауыр басып қалғандықтан ба, 

жоқ әлде мені сол мекемемен көп естеліктер байланыстырғандықтан ба мен үшін оның болашағы маңызды. 

Кітапхананың қазіргі жағдайы мен қандай мәселелері бар екенін анықтау мақсатында осы тақырыпты таңдап 

зерттеу жұмысын жүргіздім. Кітапханашылармен сұхбат барысында кейінгі жылдары электрондық 

кітапхананың рөлі артып жатқанын білдім. Осы ақпарат негізінде келесідей нәтиже көрсеткен әлеуметтік 

зерттеу жүргіздім. Зерттеуге 64 адам қатысты. Соның ішінде жұмыскерлер, студенттер мен қызмет етушілер 

өздерін ең белсенді жақтарына көрсетті. 

1. Сіздің оқырман категорияңыз? 

Мектеп оқушылары- 9 адам (14,1%) 

Колледж және ЖОО студенттері- 7 адам (10,9%) 

Әскери қызметкерлер- 17 адам (26,6%) 

Жұмыскерлер- 16 адам (25,0%) 

Зейнеткерлер- 8 адам (12,5%) 

Өзгелер- 7 адам (10,9%) 

2. Көркем әдебиетті(әңгімелер жинағы, повестер, романдар) қаншалықты жиі оқисыз? 

Айына бір кітаптан кем- 5 адам (7,8%) 

Айына бір-екі кітап- 16 адам (25,0%) 

Айында үш-төрт кітап- 19 адам (29,7%) 

Айына бес немесе одан да көп кітап- 21 адам (32,8%) 

Жауап беруге қиналамын- 3 адам (4,7%) 

3. Көркем әдебиетті электронды текст түрінде оқисыз ба? 

Жоқ, ешқашан оқымаймын- 20 адам (31,2%) 

Кейде, тек шағын тексттерді әңгімелер- 8 адам (12,5%) 

Кейде, оның ішінде орташа және үлкен тексттер повестер және романдар- 3 адам (4,7%) 

Сирек, кітап түріндегі басылымын табуға мүмкіндік болмаса- 7 адам (10,9%) 

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/
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Жиі, бірақ кішігірім тексттер- 4 адам (6,3%) 

Үнемі оқимын, оның ішінде орташа және үлкен тексттер 4 адам (6,2%) 

Үнемі оқимын- 18 адам (28,1%) 

30% астам зерттелушілер  экран бетінен оқымайды, негізгі бөлігін егде адамдар- зейнеткерлер алады. 

Шағын текстті әңгімелерді және тағы сол сияқтыларды 12,5% оқырман ғана оқиды. Бұл топқа осы іс-әрекет 

әдет болып табылатындар және үйреншікті болып табылмайтындар да жатады. 3%-ға жуықтылар повесть 

немесе романды қалыпсыз жағдайда ғана оқуы мүмкін. Атап айтатын болсақ, белгілі бір жағдайларға 

байланысты танымал кітаптың қолжетімсіздігі немесе бағасының қымбат болуы. Үлкен көлемді текттерді 

оқитындар саны 28% құрайды. Бұл топқа Абай атындағы Саран гуманитарлық- техникалық колледжінің және 

ЖОО студенттері, мектеп оқушылары кіреді.  

4. Электрондық кітаптарды сіз негізінен оқисыз... 

Үстел компьютерінен оқитындар-15 адам (23,4%) 

Ноутбуктан- 11 адам (17,2%) 

Арнайы құралдан мысалы, Rocket eBook- 8 адам  (12,5%)  

Басып шығарып, қағаздан оқимын - 10 адам (15,6%) 

Негізіннен (23,4%) электрондық кітаптарды экран мониторынан оқиды. Көптеген оқырмандар үшін бұл 

негізгі қиыншылықтардың себебі болып табылады. Ыңғайсыз орындықта, жұмыс үстелінің алдында отырып, 

жылтылдаған экранға үңіліп қарап отыру- үлкен рахат болып табылмайды, оның үстіне көзге де қысым түседі.  

15% астам зерттелгендер тексттерді басып шығарып, қағаздан оқығанды жөн көреді. Алайда бұл қымбат 

және қолайсыз болғандықтан үздік шешім болып табылмайды. Көз үшін әлдеқайда жақсы болатын 

сұйықкристаллды монитор да зейнеткерлер мен қаражат жағынан қысылатын отбасылар үшін тым қымбат. 

Аталмыш жағдай ноутбуктарға қатысты. Жастардың көбісі электрондық кітапхана бағдарламасын жүктеп, 

кітаптарды молильбі телефоннан немесе планшеттен оқиды. Шындығына келсек,олардың саны айтарлықай аз, 

бар болғаны- 3% ғана. Электрондық тасымалдаушыларды мүлдем қолданбайтындар саны- 20 адам. 

5. Сіздің ойыңызша электрондық тексттердің басты артықшылығы қандай? 

22 адам (34,4%) электрондық тексттерді оқудың артықшылықтарын мүлдем қарастырмайды. Олай 

есептеу себебі көздердің тез шаршауы және бір қалыпта ұзақ уақыт отырудың ыңғайсыз болуы. Электрондық 

тексттер сапасына көңілі мүлдем толмайтындар саны 4 (6.3%). Сауалнамаға жауап бергендердің 8 

адамы(12,5%) компьютердің көп орын алмайтындығын артықшылық деп есептейді. Студенттер мен 

оқушылардың 15-і (23,4%) компьютердің артықшылығы ретінде ақпаратты желі арқылы жіберу, электрондық 

тасымалдаушыларда сақтай алу мен текст арқылы ізденіс жүргізе алу мүмкіндігін есептейді. Текстті 

электрондық аудармашылар көмегімен басқа тілге аудару мүмкіндігін 6 (9,4%) зерттелуші атап көрсетті. Жас 

ұрпақтың 4 өкілі (6,2%) компьютердің артықшылығына қажетті текстті табу үшін кітаптардың көп мөлшерін 

қарастыруға болатынын жатқызады.5 адам (7.8%) тағы бір артықщылық ретінде мобильділіткті, яғни сапар 

барысында кітапты флешкадан немесе ноутбуктан оқу мүмкіндігін атап көрсетті.  

6. Электрондық тексттердің негізгі кемшіліктеріне нені жатқызасыз? 

Ешқандай кемшіліктерді көріп тұрған жоқпын- 16 адам (25,0%) 

Оқу атмосферасының жоқтығы қағаз беттері, қағаз иісі, беттерді ашу мүмкіндігі- 15 адам (23,4%)  

Экран бетінен оқығанда көздің тез шаршауы-17 адам (26,6%) 

Оқу барысындағы ыңғайсыздық мониторға қадалып қарау диванға жатып оқуға тыйым салынатындығы- 

8 адам (12,5%) 

Экрандағы текст қағазға басылып шыққан текстке қарғанда нашар қабылданады- 7 адам (10,9%) 

Болжау бойынша, уақыт өте келе экраннан оқушылардың саны көбейеді. Сондықтан да текстті 

электронды түрде оқуды әдетке айналдырып, кітаптардың түр-түрін қосыңыздар. Нәтижесінде, жалғыз ғана 

кемшілік нашар форматталу болып қалады. 

7. Ғаламтордағы электрондық оқулықтар. 

Авторлық құқық туралы заңдармен қатаң бақылану қажет- 17 адам (26,6%) 

Заңға қайшы және тыйым саоыну қажет- 8 адам (12,5%) 

Қағаз бетінен табылмаған жағдайда тексттерге қол жеткізуге мүмкіндік береді-21 адам (32,8%) 

Электрондық кітапхана дәстүрлі кітапхананың логикалық дамуы- (28,1%) 

8. Кітаптың электрондық нұсқасын оқығаннан кейін оның қағаз бетіне басылып шыққан түрінде сатып 

аласыз ба? 

Иә әрине, электрондық нұсқа танысу үшін ғана қолданылады- 16 адам (25,0%) 

Егер қатты ұнап қалса, мүмкін- 24 адам (37,5%) 

Техникалық себептерге байланысты бағасының қымбаттығы, сақтайтын орынның жоқтығы, сатылымда 

болмауы байланысты алмауым мүмкін- 6 (9,4%) 

Кітапты оқып болсам, сатып алудың қажеті қанша- 12 адам (18,7%) 

Жауап беруге қиналамын- 6 адам (9,4%) 

25% астам дауыс беруші романды экран бетінен оқымай, ұнаған кітапты сатып алады. Ал 37,5%-ы 

романды экран бетінен оқып  ұнаса ғана, кітапты сатып алуы мүмкін. Белгілі бір техникалық себептерге 

байланысты сауалнамаға жауап бергендердің 9,4%-ы кітапты сатып алмайтыны анықталды. Оқып болған 

кітапты не үшін қайта сатып аламын деп ойлайтындар 18,7 %-ы құрайды. Оның ішінде бір кітапты қайтіп 

екінші рет оқымайтындар да кіреді.  
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Зерттеу нәтижесі бойынша, электрондық кітап қызметін қолданатындар саны айтарлықтай көп болмай 

шықты. Егде жастағылар кітапхананың дәстүрлі түрін де электронды түрін де бірдей қолдады. Ал жастардың 

1%-ы ғана келешекте электронды кітап қағаз кітапты қолданылу аясынан ығыстырып шығаратыны күмәнсіз 

деп өз ойларын білдірді. Кітап оқу мяселесі үлкен кісілерді мазалайтын сұрақтардың бірі болып табылады. 

Зерттеу жұмысына қатысқандардың көбісі кітапты оқитындар әрқашан табылады, бірақ олардың саны азаяды 

деп есептейді. Осы ойға қарсы пікір білдіретіндер кітап оқудың болашағы қазіргі уақытқа байланысты, 

нақтырақ айтсақ- адамзаттың өзіне. Талассыз келісетін бір жағдай ол анықтамалық, ақпараттық, 

энциклопедиялық әдебиетті электронды түрде қолдану әлдеқайда ыңғайлы және қолайлы. Бірақ көп жағдайды 

көркем әдебиетті дәстүрлі қағаз бетінен  оқуға ештеңе де жетпеді.   

Студенттер мен оқушылар электрондың кітаптың көптеген артықшылықтарын атап көрсетеді. 

Біріншіден, бағасы. Қағаз бетіне басылып шыққан кітаптар арзан емес, ал кейбіреулері қалтадан айтарлықтай 

қағады. Ал электронды кітарты еш қиындықсыз ғаламтордан жүктеп алуға болады.  

Екіншіден, электронды кітап қаріпінің өлшемін ыңғайлы етіп келтіруге болады. Ал аудиокітаптар болса 

жеке немесе қоғамдық көлікте жүру сияқты өзге әрекеттермен үйлестіруге жағдай жасайды. Мобильді 

телефондағы МР-3 форматы арнайы құрылғыларды сатып алуға мәжбүрлемей-ақ тыңдай беруге мүмкіндік 

береді. Оның үстіне электронды оқулықтар көп орын алмайды: түгелдей бір кітапхананы бір кішкентай флэш-

картаға сыйдыруға болады.  

Үшіншіден, өзіңді қызықтырып жүрген кез-келген кітапты қағаз бетіне басылып шыққан күйінде таппай 

қалатын жағдайлар болады, тығырықтан шығудын бір жолы электронды түрін Ғаламтордан жүктеп алу болып 

табылады.  

Төртіншіден, кітаптар басып шығару үшін қағаз өндіру экологияға айтарлықтай зиян тигізеді.  

Сонда электронды кітаптың кемшілігінің болмағаны ма? 

Жоқ, әрине кемшіліктер бар: текстті монитордан оқу көз үшін зиян, кез-келген электр құрылғысы тоқ 

көзін қажет етеді, оның үстіне электронды кітапты оқуға мүмкіндік беретін адамзаттың ойлап тапқан темір 

ғажабы арзан емес. Ал ең басты кемшілік- ол “жан” деген түсініктің электронды кітап үшін жат болуы. Шіркін, 

мына дүниеде типография бояуының иісі мен автордың аямай салған жанын сезінумен салыстыратын ештеңе 

жоқ шығар! Уақыт өте келе кітаптың электронды түрі дәстүрлі түрін қолдану аясынан ығыстырып шығарады 

деген ой бар. Алайда... олардың екеуі де жағаласып келеді. Кейбір жағдайда кітапты электронды түрге 

ауыстыру оған жаңа дем беріп, оны сақтап қалудың жалғыз жолы болып саналады. Сондықтан да жоғалу қауіпі 

бар кейбір ескі кітаптар үшін электронды кітапханалар құрылуда.   

Теориялық түрде тексттерді қағаз бетіне басылып шығарылғанына қарағанда электронды түрі әлдеқайда 

үлкенірек аудиторияларға таратуға жағдай жасайды. Көп ұзамай кітап дүкендеріндегі сөрелерде монитор 

қатарларын жолықтырып, ол жерге қолданушылар қолдарына диск пен флэшка алып барады деп болжауға 

әбден болады. Бұны сеніммен айтуымыздың себебі Ғаламтор - кітапханасы көмегіне жүгінетіндер санының 

артуы. Кітаптарды қағаз бетінен оқу танымалдылығын күннен күнге жоғалтуда. Жастар үңіліп кітап бетіне 

қарап отырғаннан гөрі әлеуметтік желілерде араласу мен өз танымалдылығын арттыруды, теледидар немесе 

компьютер ойындарын ермек көреді. Ақпарат іздеу мақсатында адамзат кітапханаға барғанын қойды. Себебі 

көгілдір экран арқылы ақпарат оларға өзі-ақ келеді.  

Қорытындылай келе, кітап құмарлардың оны қандай түрінде оқығаны маңызды емес. Себебі көктегі 

Алланың ешбір жаратылысын сыртқы кейпіне қарап баға беруге болмайды, әр қайсысының өз келтіретін 

пайдасы бар. Бастысы, сана деген ғажайыпқа ие болып жүргендердің кітап оқуға деген қалауы жоғалмаса 

болғаны.  
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«БӨЛМЕ ӨСІМДІКТЕРІН ЗЕРТТЕУ» ҮЙІРМЕСІ НЕГІЗІНДЕ 6 СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫМЕН ОҚУ-

ЗЕРТТЕУ ЖҰМЫСЫН ҰЙЫМДАСТЫРУ ӘДІСТЕМЕСІ 

 

Педагогика тарихынан белгілі, мәдениеттің жас ұрпақты «өз бетінше шешім қабылдап, әрекет ете алуға» 

тәрбиелеу білім мазмұнында мәдениеттанымдық қызметтің дамуына себепші болды. Сондықтан, бүгінгі күні 

білімнің даму көзі -мәдениет болып белгіленіп, оқушы – оны қабылдаушы және оның шығармашысы 

тұрғысынан тәрбиеленеді. Оқушылардың өз беттерінше зерттеп тануға дайындығы – тәрбиеде «өмірге 

араласуға толық дайындалған», «өз бетінше әрекет ете алатын» адам қалыптастыру (В.С.Шубинский атап 

көрсеткен) мақсатының орындалуындағы ең басты көрсеткіштерінің бірі деп білеміз. 

Осындай жағдайда тәжірибеге оқу-зерттеу технологиясын енгізу өзекті болып саналады. Оқу-зерттеу 

қызметі оқу үдерісін оңтайландырумен бірге дербес ойлау, ақпарат жинау, шешім қабылдау, болжай білу 

дағдыларын дамытады. Оқу-зерттеу міндеттерінің әдісі әр түрлі салалар бойынша білімдерді үйлестіре 
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біріктіріп, сонымен қатар жаңа идеялар шығара отырып, оларды тәжірибеде қолдануға мүмкіндік береді. Оқу-

зерттеу қызметі дегеніміз ынталы балаларды тәрбиелеу технологиясының бірі. 

Оқушылардың оқу-зерттеу жұмыстары деп- оқушылардың оқу проблемаларын анықтай білумен, оны 

шешудің болжамын жасаумен, сол проблема бойынша әдебиеттермен танысуымен, зерттеу әдістерін 

меңгерумен, қажетті материалды жинаумен, оны талдауымен, қорытындылауымен, қорытынды жұмысты 

тұжырымдай білуімен және оны мұғалім және оқушылардың алдында баяндап беруімен сипатталатын 

талданып отырған дәйектер, құбылыстар немесе үдерістерді түсіндіруге, олардағы заңдылықтарды дәлелдеуге 

бағытталған мұғалімнің ұйымдастырған әрекеттері [1]. 

Биологиядан сыныптан тыс уақытта зерттеу жұмысын ұйымдастырудың бірнеше жолдары бар: 

1) Кейбір мектептер өздерінің білім беру бағдарламаларына зерттеу тәжірибесін енгізеді. Оны мектепте, 

мектептен тыс білім беру мен ғылыми зерттеу мекемелерінде немесе дала практикасы барысында өткізуге 

болады. 

2) Білім алу бағытындағы экспедициялар: нақты тапсырмалары бар, белгілі нысандарды зерттеу 
мақсатына бағытталған саяхаттар; танымжорықтар. 

3) Оқушылардың ғылыми зерттеу қоғамын құру. Ол оқу зерттеу жұмыстарын жүргізуді, сол жұмыстың 
аралық және қорытынды нәтижелерін талдауды, ғылыми мазмұндағы дөңгелек үстөлді ұйымдастыру, белгілі 

бір тақырыптар бойынша пікір талас ұйымдастыруды, иннтелектуалді ойын ұйымдастыруды, зерттеу 

жұмыстарын қорғау, конференцияларға, оқушылардың ғылыми жобаларына (мысалы, дарынға) қатысу секілді 

жүмыстарды біріктіреді. 

4) Үйірме ұйымдастыру. 

Сабақтан тыс жұмыстың кең тараған түрінің бірі биологиялық үйірмелер болып саналады. Олар маңызды 

орны алып және жұмыстың басқа ешқандай түрі қамтамасыз ете алмайтын қызметтер атқарады. Өйткені олар 

оқушылардың белсенділік пен дербестігін тәрбиелеуге жағдай жасап танымдық қызығушылықтарын 

қалыптастырады, оларды қызықтыратын тақырыптарды жүйелі тереңдетіп зерттеуге мүмкіндік береді. 

Биологиялық үйірмені әр түрлі жастағы оқушылармен ұйымдастыруға болады, дегенмен, бұл жұмыс түрі орта 

буын оқушыларына қолайлы болмақ. 

Оқушылардың белсенділігі, егер үйірмедегі жұмыстың қоғамдық мәні болса, артады. Сондықтан, үйірме 

жұмысында осыны да ескеріп қоғамға пайдалы жұмыс түрлерін таңдаған жөн: өлкетанушылық бұрыш, 

мұражай, көрмелер ұйымдастыру, ауданды гүлдендіру  және т.б. 

Жұмыстың маңызды кезеңі болып жекелеген үйірме немесе оқушылар тобы үшін әр оқушының 

қызығушылығын ескеріп, нақты тапсырмалар құрастыру болып саналады. Жұмыстың  мазмұны мен қызмет 

сипаты бойынша алуан түрлі процесте оқушылар өз белсенділігі мен қызығушылықтарын көрсетуге мүмкіндік 

беретін машықтарды меңгереді. 

Үйірмелік сабақтарда оқушылармен жеке жұмыс істеуге болады, олардың шығармашылқ қабілеттерін 

дамытуға, биологиямен байланысты белгілі бір мамандықтарға бағдар беруге болады. Үйірмеге қатысушылар 

пән бойынша ауқымды шаралар дайындау және өткізу барысында қосымша күш болуы қажет. 

Биологиялық үйірмелерді мазмұны бойынша мынадай топтарға бөлуге болады [2]: 

1.Танымдық. Олардың басты міндеті – оқушыларды биологияны оқуға тарту, пәнге қызығушылығын 

ояту. 

Осы топтың үйірмелері биологияға тек жеңіл, белгілі бір мәселелерді терең зерттемей қызығушылығын 

тудырады. Осындай үйірмелерді ұйымдастырғанда танымдылықты сауықшылдықтан айыра білу қажет. 

Танымдық оқушылардың көңіл-күйіне әсер ете отырып, оларды талдау қызметіне тартады, әр түрлі 

байланыстарды ашуға жағдай жасайды. Сауықшылдық оқушылардың тек көңіл-күйіне ықпал етумен шектеледі. 

Егер оқушылар талдау жұмысына тартылмаса, онда олардың қызығушылығы тек ұмтылысқа ауысып, 

танымдық қызығушылығын дамытпайды, пән бойынша білімдерін толықтырмайды. 

2. Мазмұны негізгі курстық бағдарламаға сәйкес келетін үйірмелер. Бұл үйірмелердің міндеті 

оқушылардың сабақта алған білімдерін жетілдіру болып табылады. 

Дегенмен, зерттеліп жатқан объекті мен құбылыстарға қызығушылықты сақтау үшін сабақ барысында 

танымдық элементтерін пайдалану қажет: жарыстар, ойындар өткізу, биологиялық сипаттағы тапсырмалар 

шешу. 

3.Оқушылар алдына белгілі бір мәселелер бойынша білімді, машықты қалыптастырумен байланысты 

практикалық тапсырмалар қойылатын үйірмелер. 

Оқушыларда практикалық біліммен машықтан басқа танымдық қызығушылықтар да қалыптасады. 

Мұндай сабақтар оқушы үшін міндетті түрде маңызды болатын практикалық міндеттерді жүзеге асырады. 

4.Сабақтарда өткен биологияның арнайы мәселелеріне арналған үйірмелер, мысалы өсімдіктерге 

фенологиялық бақылау жүргізу, физиологиялық құбылыстарды зерттеу және т.б.  

Бұл үйірмелер биологияда аз қарастырылған бөлімдерін тереңірек зерттеуге жағдай жасайды. 

Үйірмені ұйымдастыру оқушылардың қабілеттерін, қызығушылықтарын және икемділіктерін 

анықтаудан басталады. Ол үшін сауалнама жүргізген абзал. Үйірменің атауы, өз ережесі болады. Биологиялық 

үйірме жұмысының бірнеше жалпы ұстанымдарын [3] анықтайық : 

А) мұғалімнің жетекшілік рөлі, 

Б) зерттеу әдісін қолдану, 

В) тақырыпты ұқыпты таңдау, басталған істі аяғына дейін жеткізу, 
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Г) үйірме жұмысының нәтижелерін міндетті түрде жазып отыру. 

Үйірменің тиімді жұмыс істеуі жұмысты нақты жоспарлау арқылы жүзеге асады. Үйірме жұмысының 

жоспарында оқушылар қызметің түрлерін көрсету қажет. Оны, әдетте, үйірме мүшелерімен бірге құрастырады, 

кейін бірінші отырыста талқылап бекітеді. Үйірме сабақтары аптасына 1-2 рет мектеп әкімшілігі белгілеген 

күні, уақытта өтеді. Үйірменің қорытынды жиналысы  оқу жылының соңында өтеді. 

Биологиялық үйірменің сабақтарын өткізу әдістемесінің ерекшелігі жұмыстың ұжымдық және жеке 

түрлерінің ұштастырылуы болып табылады. 

Біз ұйымдастырған «Бөлме өсімдіктерін зерттеу» үйірмесінің барлық жұмысы бөлме өсімдіктерімен 

жүргізілетін жұмыстарға, оларды күтіп баптауға үйренуге, мазмұнының шартына, оларды күтіп-баптау 

элементтеріне бағытталады.  

Бөлме өсімдіктері жер шарының түрлі климаты мен топырақ жағдайларына бейімделе өскен келімсек 

өсімдіктер. Олардың отандары ылғалды тропикалық ормандар, сусыз шөлді далалар, субтропиктер. Оларға 

жарық, су, жылу әртүрлі дәрежеде әсер етеді. Сондықтан оларға түрліше күтім жасалады. Бұларды түрлі 

топырақ қоспаларын жасау, бөлмеде жарықтың түсу ерекшелігіне сәйкес орналастыру, түрліше суару 

тәсілдерін пайдалана отырып іске асыруға болады.  

Әдебиеттерге сүйене отырып, оқушылар бөлме өсімдіктеріне жасалған тәжірибелерді өздері жасап, 

оларды бақылап отырады. Осының көмегімен оқушылардың бөлме өсімдіктері жайлы білімдері жоғарылап 

қана қоймайды. Бөлме өсімдіктерін күтіп, баптау арқылы бала тірі табиғатты аялай білу, қоршаған ортаны 

қорғау, еліміздің көркеюіне үлес қосу тәрізді қасиеттер пайда болады.  

Бөлме өсімдіктерін оқу оқушылардың мінезіне де әсер етеді. Олар үйірме барысында жеке және топпен 

жұмыстар жасайды. Соның нәтижесінде мінезі тұйық оқушы жұмыс барысында өз ойын ашық жеткізе алу, 

тұжырымдай алу, белсенділік көрсете алу сияқты қылықтарға ие болады. Бұл осы оқушының әрі қарай басқа 

дәстүрлі сабақтарда да өз ойын ашық білдіріп, түсінбегенін қайта сұрау немесе сабақты талқылап, яғни сабақ 

үстінде белсенді сабаққа қатысуына әкеліп соғады. 

Оқушылар биология пәнінен бөлме өсімдіктеріне байланысты алған білімдерін нақтылайды, өсімдіктерді 

қыста табиғатта танып білуге мүмкіндік болмайды, сондықтан бұл жұмыс бір мақсатқа сай жүргізіледі. Үйірме 

жұмыстарының тақырыптары бөлме өсімдіктерін бақылау тапсырмаларымен нақтыланады. Бұл жұмыстардың 

барлығы өсімдіктерді бақылауға, зерттеп-тануға бағытталған. Сонымен қатар оқушылар өсімдіктердің әртүрлі 

кезеңдерде өсіп жетілуіне қажетті құнарлы заттардың - кешенді және минералдық тыңайтқыштардың 

ерекшеліктерін жетік меңгереді. 

«Бөлме өсімдіктерін зерттеу» үйірмесінің мақсаты және міндеті 

Үйірменің мақсаты: 

  оқушылардың өсімдіктерді зерттеп тануға, бөлме өсімдіктерін күтіп- баптауға үйрету; 

Міндеті: 

 бөлме өсімдіктерінің түрлерімен, оларды өсіру, көбейту және күту жолдарымен таныстыру, бөлме 
өсімдіктерімен жүргізілетін зерттеу жұмыстарына баулу. 

 өсімдіктер туралы қосымша мәлімет беріп, қызығушылығын арттыру.  

 бөлме өсімдіктерімен жұмыс жасауда практикалық және эксперименттік білімдерін, дағдыларын 
кеңейту.  

 табиғатқа деген сүйіспеншілікке тәрбиелеу.  
Нәтижесінде білуі қажет: 

 бөлме өсімдіктерінің түрлерін анықтай алуды; 
 бөлме өсімдіктері мүшелерінің құрлысын, олардың атқаратын қызметтерін; 
 өсімдіктерді өсіріп көбейтуге тиміді ықпал ететін жағдайларды; 

 бөлме өсімдіктеріне бақылау жүргізуді; 
 бөлме өсімдіктерінің зиянкестері мен ауру түрлерін анықтау алуды, оларды емдеу жолдарын; 
игере білуі қажет: 

 практикалық түрде бөлме өсімдіктерін өсіру, күту және көбейту әдістерін қолдана білу; 
 бөлме өсімдіктерінің түрлерін ажырата білу; 
 бөлме өсімдіктерінің зиянкестерден емдеу әдістерін қолдана білу. 
Үйірме жұмысын ұйымдастыру шарты 

 Үйірмеге 6-7 сынып оқушылары қатыса алады; 

 Сағат саны - аптасына 1 сағаттан: 
Үйірменің оқу жылдары бойынша тақырыптық жоспары және мазмұны 
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Тақырыптық жоспары 

р\с Тақырыбы Сағат саны 

теориялық зертханалық 

1 Кіріспе сабақ 1  

2 Бөлме өсімдіктерінің түрлері және олардың құжаттарын жасау әдісі  1 

3 Бөлме өсімдіктерінің агротехникасы 0,5 1 

4 Өсімдіктердің қоректенуі. Тыңайтқыштар  1 

5 Бөлме өсімдіктерін көбейту 0,5 1 

6 Бөлме өсімдіктерінің зиянкестері мен аурулары 0,5 1 

7 Фитоонцид 0,5 1 

8 Бөлме өсімдіктерін дұрыс орналастыру  1 

9 Қорытынды сабақ 1  

 

Үйірме жұмысын ұйымдастырылу тәртібі: 

1. Кіріспе сабақ. 
2. Теориялық және практикалық сабақ 

3. Жеке зерттеу сабағы 

4. Қорытынды сабақ 

Кіріспе сабақта мұғалім «Бөлме өсімдіктерін зерттеу» үйірмесінің мақсат-міндеттерімен таныстырып, 

қажетті әдебиетте тізімін ұсынады, үйірме мүшелері арасында жеке немесе топтық тапсырмаларды бөліп беріп, 

қажетті нұсқаулар береді. 

Теориялық сабақта мұғалім оқушшыларға жоспардағы тақырыптарға сәйкес қысқаша түсініктемелер 

береді. Практикалық сабақ теориялық сабақпен қатар жүреді. Мұғалім өсімдіктерді көбейту мен күту әдістерін 

демонстарциялайды. 

Жеке зерттеу сабағында оқушылар өздері таңдаған өсімдіктерге қатысты зерттеу тақырыптарымен 

айналысады: бақылаулар жүргізіп, тәжірибелер қояды, көрнекі құралдар даярлайды. 

Қорытынды сабақта оқушылар жүргізген зерттеу жұмыстарының нәтижелерін баяндайды,  бақылау 

күнделігінен үзінділер оқиды, жұмысының барысын бейнелейтін фотосуреттер көрсетеді, т.б. Осы сабақта 

үйірме жұмысының қорытындысы ретінде қабырға газеттері шығарылып, көрмелер ұйымдастырылады.  

Сабақта оқушылардың іс-әрекетін ұйымдастыру формасы: 

1. Топтық 

2. Жеке 

Үйірмеде пайдаланылатын оқыту формалары мен әдістері: 

1. Сөздік иллюстративті әдістер: әңгіме, әңгімелесу, пікір талас, биологиялық әдебиеттермен жұмыс; 

2. Жаңғырту әдісі: алған білімін баяндау барысында қайталауы; 

3. Ішнара ізденушілік: өсімдіктерге қатысты мәліметтерді жүйелеуде, анықтауда әдебиеттермен жұмыс. 

4. Зерттеу әдісі: өсімдіктерге тәжірибе қою 

Шығармашылық жетістіктерін бағалау формасы 

 шығармашылық және зерттеу топтарының жұмыстары жөніндегі педагогтардың және оқушылардың 
пікірлері; 

 өсімдіктерді зерттеу бойынша жоба қорғау байқауларына жолдама алу. 

Материалдық техникалық қажеттіліктер: 

 оқу бөлме; 

 бөлме өсімдіктері өсірілген арнайы зертханалық кабинет; 

 гүл егетін ыдыстар, бөлме өсімдігіне арналған интерьер, топырақ түрлері, гүлге қажетті қосымша көрек 
көздерінің түрлері  

Әдістемелік қажеттіліктер: 

 бөлме өсімдіктері жөніндегі әдебиеттер бұрышы; 

 тақырыптар бойынша компьютерлік презентациялар; 

 электронды оқулықтар; 

 анықтамалық сөздіктер. 
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БАСТАУЫШ СЫНЫПТАРДЫ ОҚЫТУ ҮРДІСІНДЕ ЖОБАЛЫҚ ОҚЫТУ ӘДІСІН ҚОЛДАНУ 
 

ХХІ ғасырда әлемдік  білім  беру  жүйесінің дамудағы  негізгі  басымдықтарының  бірі – мектеп  білімін  

жаңарту. Ол  оқушылардың  неғұрлым  өз бетінше  білім  алып, оны  іс  жүзінде  қолдана  білу  қажеттілігін  

тәрбиелеуге  бағытталған. 

Қазақстан Республикасының «Білім туралы» заңы [1], Қазақстан республикасы үкіметінің 2006 жылғы 

19-шілдедегі №681 қаулысымен бекітілген 12 жылдық орта жалпы білім беруге көшуге арналған іс-

шараларының жоспарында да оқушылардың жобалық, ғылыми зерттеу іс-әрекетін ұйымдастыру әдістемесі 

қаралған [2]. 

Оқушылардың зерттеу жұмысын ұйымдастыру және жоба жұмысын жасауға мақсатты, әрі жүйелі түрде 

бағыттау керек екені – бүгінгі күн  талабы. Сондықтан да жобалау технологиясының тиімділігі күннен күнге 

артуда. 

Жобалар әдісі жеке бағдар беру технологиясының бірі. Бұнда оқушылардың танымдық дағдыларын 

дамыту, өз білімін өздігінен қолданау біліктігін қалыптастыру, ақпараттық кеңістікте бағдарлау, сын 

тұрғысынан ойлауларын дамыту жатады.  

Ең біріншіден «жоба» терминіне тоқталып өтейік. Сонымен жоба - уақытты негізге ала отырып 

өзгерістерді басқару мақсаты. Жобалар әдісінің негізіне «жоба» ұғымының мәні, оның қандай да бір 

тәжірибелік немесе теориялық мәнді мәселені шешу арқылы алуға болатын нәтижеге деген прагматикалық 

бағыты салынған. Бұл нәтижені нақты тәжірибелік іс - әрекетте көруге, түсінуге, қолдануға болады. Мәселенің 

шешімі бір жағынан, жиынтықтарды, әр түрлі әдістерді, оқыту құралдарын қолдануды алдын ала ескерсе, ал 

екінші жағынан, ғылымның әр түрлі салаларынан, техникадан, технологиядан, шығармашылық салалардан 

білімді қолдану икемінің, білімнің интегралдануының қажеттілігін болжайды. Орындалған жобалардың 

нәтижелері «көрнекі» болуы тиіс, яғни егер, ол теориялық мәселе болса, онда оның нақты нәтижесі, егер 

тәжірибелік болса – қолдануға дайын нақты нәтиженің болуы. 

Жоба – латынша PROJECTUS- «алдын - ала» (Д. Дьюи, У. Килпатрик, С. Шацкий), «алға тасталған ой, 

алға шығып сөйлеуші»,- деген мағынаны білдіреді. «Жобалауға оқыту», «оқушылардың жобалау әрекеті» 

туралы соңғы кезде көп айтылып жүр. Жобалаудың зерттеуден айырмашылығы – жобалау тәжірибеге 

бағдарланған. Жобаны жүзеге асырушы адам жаңаны ғана емес, өзінің алдында тұрған нақты проблеманы 

шешеді. Жоба – оқытушы көмегімен  ұйымдастырылған және оқушылардың өз бетінше проблема шешудегі 

жүзеге асырылған іс - әрекеттер жүйесі. [3]. 

Жобалау – «proicere» деген латын сөзі. Бұл сөз «жоспарлау, дайындау» сияқты мағынаны немесе 

жоспардың жүзеге асырылуын білдіреді [5] .  

Жобалау технологиясы – ХІХ ғасырдың екінші жартысында АҚШ ауылшаруашылығы мектептерінде 

пайда болған. Оның негізін қалаған – Джон Дьюи атты психолог және педагог, философ. Дьюидің ілімін 

жалғастырушы – Колумбия университеті жанындағы мұғалімдер колледжінің профессоры Уильям Херд 

Килпатриктің ойынша, балаларды өз жұмысының жемісін көруге ынталандыру арқылы үлкен өмірге дайындау 

– бұл технологияның негізі. «Өзіне көйлек тігіп киген бойжеткенді мысалға алайық. Егер ол кейін өзі киетін 

көйлегі үшін жанын аямай, ерінбей, аса  қызығушылықпен көйлек үлгісін өзі ойлап тауып, өз бетімен өлшеп, 

пішіп, тігіп кисе – бұл мысал жобалау технологиясының нағыз типтік  үлгісі» деген екен Килпатрик. Сонымен 

жобалау әдісін философия және білім берудің гуманистік бағытымен байланыстырып Дж.Дьюи, В.Х. 

Килпатрик енгізген мәселелер әдісі деп атады [4].  

Осы жоба негізінде 1990 жылдары Жапония өз экономикасын көтеруге мүмкіндік алды. Қазіргі кезде 

жобалау әдісі көптеген ғалымдардың жұмыстарында қарастырылған: Г.К. Селевко, И.П. Подласый, Е.С. Полат, 

М.В. Кларин, М.Р. Ковжасарова, П.В. Степанов, А.К. Кусаинова, Г.Ш. Альназароваү т.б. 

1905 жылы орыс педагогы С.Т.Шацкий басшылығымен жобалау әдісін дәріс беруде қолдануға 

әрекеттенген мұғалімдер тобы құрылды. Кейін Совет үкіметі  кезінде бұл идея мектептерге енгізіле бастады. 

Бірақ дұрыс құралмағандығынан қолдану аясынан шықты.  

Білім беруді басқарудағы жобалау туралы зерттеушілер пікірлері төмендегідей болып келеді. 

Педагогикалық жобалау түсінігі В. Безруковтың анықтамасы бойынша, гуманистік мазмұндағы білімді 

гуманистік әдістер мен тәсілдер арқылы игеру негізінде белгіленген білім өнімін алудағы оқушылардың білім 

нәтижелері мен мақсатына болжам жасау және оны модельдеу. 

А.П. Тряпыцина: жобалау – білім берудің дамытудың жаңа саласы, педагогикалық әрекетті түсіндірудің 

жаңа амалы; 

Е.С. Заир-Бек: жобалау – қазіргі білім беру жүйелерін дамыту, жаңарту, жетілдіру және ондағы 

қайшылықтарды болдырмау міндеттерін орындауға бағытталған педагогикадағы жәй ұймдастырылатын 

практикалық әрекеттердегі қолданбалы ғылыми бағыт; 

Н.А. Масюкова: жобалау – педагогикалық және ғылыми зерттеу әрекеттерінің берілуін реттеп отыру 

құралы [6]; 

Олардан басқа жобалауға педагогикалық жоба құру және жүзеге асыру үрдісі, тұлғаны дамытудың 

ерекше жолы, оқу технологиясы деген түсініктер берушілер де бар. 
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Сонымен, жобалау әдісі – белгілі бір проблеманы бөлшектеп өңдеу арқылы дидактикалық мақсатқа 

жетудің тәсілі. Оның нәтижесі – шынайы, белгілі бір түрде рәсімделген практикалық нәтиже.  

Жобалар әдісі соңғы жылдары оқыту процесінде кеңінен орын ала бастады. Бұл әдіске қызығушылықтың 

себебі оқыту процесі мен оның нәтижесіне жаңашыл көзқараспен қарау. Жобалар әдісі қазіргі білім берудегі 

талаптарға сай әдіс. Бұны қолданғанда балалар тек қана өздерінің іс әрекеттерін жоспарлауды ғана қоймай, сол 

жоспарларын жүзеге асыру үшін жаңа әдіс тәсілдерді ойлап табады, бірнеше саладан алған білімдерін бір 

міндетті шешуге қолданады, табылған нәтижелерді талдап, болжаммен салыстырады. Осы талдаудың нәтижесі 

арқылы жаңа міндет қояды. Жауапкершілікке тәрбиелейді, бастаған істі аяқтауға баулиды. 

Аталған әдіс бала жаратылысына тән: білуге құмарлық, байқау жасауға талпыныс, өзінше эксперимент 

жүргізу сияқты бала әрекетіндегі жеке қасиеттерін ашуға жағдай жасайды. Бірақ төменгі сынып  оқушыларын 

зерттеу тақырыбымен «қинауға» болмайды. Әрине жоғарыда айтқандай бала туа біткен зерттеуші, бірақ 

алғашқыда оған арнайы түрде үйретіледі: проблеманы қалай анықтауға болатыны, болжамды қалай құру керек, 

эксперимнт қалай жасалатыны т.с.с 

Жобалаудың құрылымы: 

- нақты нәтиже шығару жобасы 

- нақты мәселенің анализі 

- нақты уақыт белгілеу 

- жұмыс жүргізу жобасы 

- нәтиже шығару 

Жоба жасауда ескеріледі: 

 мектептің және елдің экономикалық жағдайы; 

 мектептің жақсы тәжірибесі; 

 педагогикалық процесті жетілдіруге арналған ғылыми зерттеу нәтижелері 

 оқу – тәрбие жұмысындағы елеулі кемшіліктерді жою шаралары. 

Жобалау әдісіне қойылатын талаптар: 

1. Мәселені көру - білімді жинақтауға көмектесетін, зерттеуді талап ететін тапсырмалардың 

болуы(балалардың дәстүрлі емес сабақтарға көзқарасы, жас өспірімдер тәртібі, мектеп мұғалімдерінің жиі 

қолданатын оқыту әдістері.  Нәтижелердің теориялық және практикалық, танымдық маңызы. 

2. Өздік (топтық, жұптық, жеке жұмыстар) 

3. Жобаның мазмұндық бөлігін құрылымдау. 

4. Зерттеу әдістерін қолдану: мәселені анықтау, одан туындайтын міндеттерді белгілеу,гипотеза 
ұсыну,зерттеу әдістерін талқылау, нәтижелерді безендіру. «Ой майданы», «дөңгелек жоза», статистикалық 

әдістерді, шығармашылық әдістерді қолдану [3]. 

Жобалау технологиясы тек қандай да білім беріп қоймайды, ақпарат алу, оларды теориялық, 

практикалық кәсіби қызметінде қолдана білу тәсілдеріне, студенттерді топпен де, жеке де жұмыс істеуге 

үйретеді; әртүрлі ұйымдастырушылық шешімдерді өз бетінше қабылдай білу біліктілігін қалыптастырады; 

коммуникативтік біліктілігін дамытады; фактілер мен құбылыстарды талдау, салыстыру, сәйкестендіруді 

үйретеді; студенттердің идея тастау, болжау және оларды шешу біліктілігін дамытады; білім беру үдерісінде 

танымдық шығармашылық құзыреттілігінің негізі ретіндегі субъектінің шығармашылықпен ойлау 

қалыптасады; студенттердің түйіндік құзыреттіліктерін қалыптастыру жүзеге асады.  

Жобалау әдісі бастауыш, негізгі, орта мектептегі оқыту үрдісіне әр-түрлі сипатта әсер етеді. 

 Бастауыш мектептегі оқыту үрдісі тек сабақтармен ғана қамтылады. Оқушылар өздерінің мұғалімдеріне 

бауыр басып, мектепке бар ынтасымен барады. Сонымен қатар сабақ үлгерімі де қанағаттанарлық.Жобалау 

әдісін бастауыш мектепке еңгізу міндетті емес, алайда осы кезден бастап балалардың мінез-құлқысының 

реттелуіне өз септігін тигізері анық. Бастауыш мектепте жобалау әдісін бір мұғалім қолдана алады, себебі 

сабақтар тек пәндік тұрығысынан жүргізіледі. Оқушылардың жобалау жұмыстары мұғалімнің қойған 

мақсатына негізделеді. Мұғалім ұсынады, ал оқушылар бар ынтасымен орындайды. Осындай жобалау 

жұмыстарында ең негізгісі іске асыру болып табылады. Бағалау да осы іске асыру, оның креативтілігі мен 

сапасына негізделеді. 

Бастауыш мектептегі жобалау әдісін қолдану негізгі мектептегі жобалау жұмыстарының даму негіздерін 

қалайды. Оқушылар жобалау жұмысының негізін ойы мен іске асыру, шешім қабылдау, нәтиже шығару деп 

таниды. Жобалау жұмыстары сабақтан тыс жүргізіліп, пәндік тұрғысынан да шығып кетеді. Осының 

нәтижесінде оқушылар арасындағы және мұғалімдермен қарым-қатынасы өзгереді. Жобалау жұмыстарының 

нәтижесін алдын-ала білмеген соң, баға идея, оның іске асуы, жобалау нәтижелерінің практикалық қолданануы 

және де ынтаға қойылады. Жобалау жұмысына қойылған баға арқылы оқушы өзіне баға беріп, өзін көп 

жақтардан тани бастайды. Бірақ жобалау жұмысының нақты жүргізілуі үшін мектеп мұғалімдерінің 

барлығының жұмысы керек. Бастауыш сынып оқушыларының психологиялық педагогикалық ерекшеліктері 

абстрактілі тәсіл қолдануға мүмкіншілік бермейді. Сондықтан сабақта өзіндік жұмыстардың элементтерін 

қолдануға тырысамын. Олар бір тақырыпқа негізделген хабарламалар, шағын әңгіме құрастырып, кітапша 

жасау, сахналық көрініс. Осылардың бәрі жоба өніміне жатады. Өзінің іс - әрекетін жоспарлауды тек қана 

кейбір оқушылар ғана істей алады. Басқаларға көмек керек. Жоба тақырыптары тікелей пәндік мазмұнымен 

байланысты. Себебі көрнекілік - образды ойлау, қоршаған әлемге қызығушылық - бұл жастағы балалардың 

тақырыпты таңдауда нақты пән бойынша алған білімге сүйенеді. 
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Жобалау әдісін бастауыш сыныпта қолдану тікелей мұғалімнің көмегімен жүзеге асырылады. Бұл 

жұмысқа ата - аналарды да қатыстыруға болады. 

Бастауыш сыныпта жоба әдісін қолдану әрі қызық, әрі пайдалы, әрі көп еңбек талап етеді. Сонымен қатар 

басында айтылған мәселелерге жауап тапқан сияқтымын 

• Оқыту үрдісінде өздігінен жұмыс орындаулары жоғары деңгейде. 

• Берілген тапсырманы дұрыс қабылдау және оны толық жүйелі түрде орындау. 

• Алынған білімдерін басқа салаларда қолдана алады 

Бүгінгі заман талабына сай білім берудің сапасын арттыру және жаңалау нәтижелеріне қол жеткізу 

мақсатында мектебіміздің даму бағдарламасы жасалынды. Даму бағдарламасының басты мақсаты - білімді, 

шығармашыл, құзыретті және бәсекеге қабілетті, динамикалы даму үстіндегі ортада өмір сүруге қабілетті жеке 

тұлға қалыптастыру және дамыту.  Жобалау жұмысы жүйелі, тиімді әдіс ретінде біздің мектепте  оқытудың әр 

сатысында қолданылады.  

Бастауыш  сыныптарда  жобалық  оқытуды  қолдану  үшін: 

 Оқушының коммуникативтік  дағдылары  қалыптасуы  қажет 

-  сауалдар  қою (басқа  оқушының  пікірін  білу, жетіспеген ақпаратты мұғалімнен  сұрау) 

-  дауысымен  басқару; 

-  өз  көзқарасын  білдіру (барлығына  түсінікті  түрде  өз  ойын  ашу, дәлелдеу) 

-  келісімге  келу; 

 Оқушының  ой – өрісінің  дамуы, «ақыл – ой  толықтығы» 

-  талдау,  біріктіру әрекеттерінің  дамуы; 

- салыстырмалы  талдау  жасау; 

- негізгіні  бөліп  көрсету; 

- жалпы  әрекет  әдісін  табу, оны  қолдану  мүмкіндігі; [7]  

Осындай дағдыларды қалыптастыру арқылы жобалық оқыту әдісін бастауыш сыныптарда тиімді қолдана 

аламыз. 

Қорыта келе, жобалау әдісі бойынша өткізілген сабақтар оқушы бойындағы қабілеттілік пен 

қызығушылығына сәйкес жетіліп, дамуына жағдай туғызылып, әр оқушының жекелеген мүмкіндіктерінің 

ашылуына ықпал жасайды. Оқушылар өз ойларын ортаға салып, басқаларына сын көзбен қарауға үйренеді. Бұл 

әдіс- келешекте оқушылардың зерттеу жұмыстарымен айналысып, ақпарат жинау, шыққан нәтижені бейнелеп 

түсіндіру, өз зерттеу жұмысын қорғау дағдысын қалыптастырады.  
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«СПОРТ КЕШЕНІ» АҚПАРАТТЫҚ ЖҮЙЕ БАҒДАРЛАМАСЫ 

 

Әлемдік қоғам, біріншіден, дамыған мемлекеттер мықты ақпараттық инфрақұрылымды құрастырған 

және бір ақпараттық кеңістік ұйымдастырған, үздіксіз дамитын, кеңейетін және жітілдіретін. Ақпарат қор 

болды, оны жинауға, өндеуге, қолдануға және таратуға болады. Мемлекет жоғары экономикалық және 

әлеуметтік жетістіктерге жете алады және әлемдік экономикалық жүйеде толығымен серіктес ролін атқара 

алады егер де ол қоғам өмірінің барлық аумағында, әсіресе бизнес пен басқаруда, ақпараттық технологияларды 

(АТ) және ақпараттық жүйелерді көлемімен қолданса. 

Ақпараттық технология –ЭЕМ –нің көмегімен ақпаратты жинау, енгізу, тасымалдау, сұрыптау, іздеу, 

реттеу, өзгерту және өңдеу жұмыстарының тізбегі. Ақпараттық технологияның өндірістік технологиядан 

айырмашылығы оны адамның қатысуынсыз роботтар іске асыратын үздіксіз процеске айналдыруға болмайды. 

Өйткені ол құжаттың көшірмесін алу, есепке енгізу, есеп шығару секілді жұмыстармен қатар шығармашылық 

ізденісті талап ететін шешімдер қабылдау, мәселені жүргізу жолын өзгерту, бірнеше мүмкіндіктерді салыстыра 

отырып, олардың ішіндегі ең тиімдісін іріктеп алу сияқты таңдау жұмыстарын кеңінен жүргізумен өте тығыз 
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байланысты болады. Сондықтан ақпараттық технология “адамдық факторға” үлкен көңіл бөледі және оның 

шеңберлік деңгейінің өсуіне әсер етеді. 

Ақпараттық технологиялардың мүмкіндіктері биснесте де басқаруда да өте кең және әр түрлі. Бұл 

аумақтарда ақпарат АТ-ның қолдануының жаңа көкжиектерін ашады. Бағдар бөлінетін жүйелерді жетілдіру 

мен енгізуге бағытталған, әсіресе клиент (тұтынушы) - сервердің архитектурасы, торлық технологиялардың 

барлық түрлерін кеңімен қолдану. 

Университеттің заманауи спорт кешені студенттермен міндетті сабақты өткізуді ғана емес, белсенді 

денешынықтыру және спорттың әр түрімен айналысу жайдайын қамтамасыз етеді. Спорткешеннің залдары 

студенттерге шағын футбол, волейбол, баскетбол, теннис, атлетикалық спорт, аэробика, ырғақты гимнастика, 

жекпе-жек түрі және т.б. спорт түрлерімен және сонымен қатар спорттық шаралар мен біріншіліктерді өткізуге 

мүмкіндік береді. Ақпараттындыру адам қызметінің, нарықгағы кез-келген адамның және мемлекеттің барлық 

істеріне бағытталған болу керек. Ақпараттандыру адам қызметінің барлық өрісінде ақпараттық технологияны 

(АТ) жаппай қолдануды, ақпараттық жүйені қүруды, кез-келген экономикалық, ұйымдық немесе әлеуметтік 

қүрылымның қызмет етуіне әсерлі қолдануды көздейді. 

Яғни, медициналық қызметкерлердің күнделікті жұмысында медицина-статистикалық ақпараттық 

жүйесінің С# тілінде SQL Server деректер базасың байланыстырып «Есхана» бағдарламалық жүйесі құрылды. 

Ақпарат жүйесі бақа да жүйелер секілді элеметтерден түзелетіндіктен де, ол элементтер басқару 

үрдісіндегі есептерді шешуде әр түрлі функцияларды атқарады. Элементтер өз ерекшеліктеріне қарай және сол 

ерекшеліктеріне сәйкес ақпарат жүйесін өңдеу мен жобалауға қарай бөлінеді. 

Атқарушы бөлімдер немесе ішкі жүйелер әдетте басқару жүйесінің атқару үлгісі ретінде сипатталынады. 

Атқарымдықүлгі арқылы кеңістік пен уақыт бойынша объектінің ішкі қызметтері мен есептері бейнеленеді. 

Осы үлгі мен оған қойылатын талаптар арқылы басқару объектісінің құрылымы қалыптасады. 

Дегенмен, бір объект үлгіні тұрғызу мүмкін емес. Сол себепті, басқару жүйесінің жалпы үлгісі келесі 

белгілер бойынша бөлінеді: 

 үлгінің динамикалық қасиеттеріне сәйкес талаптарды үшін басқару деңгейлеріне байланысты; 

Басқару деңгейлеріне байланысты «Спорт кешені» ақпараттық жүйе бағдарламасы атқарымдық ішкі 

жүйелердегі үлгілер негізінен былай бөлінеді: 

 басқару объектісінің дамуын болжау; 

 басқару объектісінің келешекке арнап жоспарлау; 

 басқару объектісінің құрылымын ұйымдастыру; 

 басқару объектісінің қызметін ағымдық жоспарлау; 

 басқару объектісінің қызметін жедел реттеу; 

 басқару объектісінің қызметін есептеу, бақылау және талдау. 

Ақпарат жүйесінің жабдықтаушы бөліміндегі ішкі жүйелер атқарымдық бөлімінің әрекет етуі үшін 

немесе басқару, шешу үшін қажет. Сурет 1-де «Спорт кешені» ақпараттық жүйе бағдарламасына кіру тезезесі. 

 

 
Сурет 1. Бағдарламаға кіру терезесі 

 

 
Сурет 2. «Спорт кешені» ақпараттық жүйе бағдарламасының незіггі терезесі 
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«Спорт кешені» ақпараттық жүйе бағдарламасының негізгі формасы сурет 2 көрсетілген. Мұнда «Спорт 

кешені» клиенттер, касса және қызметтің құның есептеу мұмкіндігі туады. 

 

 
Сурет 3. «Спорт кешені» ақпараттық жүйе бағдарламасының ақпараттық терезесі 

 

Спорт кешені» ақпараттық жүйе бағдарламасының ақпараттық терезесі сурет 3 көрсетілген. 

Сондықтан көп қазір, өйткені бүгін кез келген, «олардың» «Спорт кешені» клубы таба аласыз - шағын 

және арзан, «отбасы», жоғары сынып мекемелері үшін қосымша қызмет көрсету кем дегенде фитнес 

саласындағы үздік мамандарды жасақталған және барлық белгілі жүйелермен клиенттерге жетілдіру және 

спорт бойынша ең үздік мүмкіндіктер. Бірақ бір ереже тұрақты және өзгермейтін қалады: бұл фитнес клубында 

әрбір клиент сыныптарын бастамас бұрын, олардың оқыту бастапқы деңгейін анықтау үшін арнайы спорт 

тестілеуден өткізді, және диеталық азық-түлік бойынша кеңес алу. Тек осындай консультациялардан кейін 

қауіпсіз жеке фитнес бағдарламасының іріктеу кірісуге болады. Әдеттегідей, дыбыстық бағдарламаларды 

сапалы жаттығулар жоғарыда сипатталған бірнеше топтарын біріктіру. Бұл іс жүзінде болып табылады, фитнес 

бағдарламасы тек оған күш, жүрек және созу жаттығулары, бірақ қатысы бар әрбір адам спорт мамандардың 

көмегімен таңдайды дәл сол бағдарламалар үйлесімді комбинациясы болып табылады. Осыны ескере отырып 

ақпараттық жүйеде ақпаратты сақтау, өндеу керек. 
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ОПЕРАЦИЯЛЫҚ ЖҮЙЕЛЕР КУРСЫ БОЙЫНША ЭЛЕКТРОНДЫ ОҚУЛЫҚ ҚҰРАСТЫРУ 

 

Қазақстан Республикасының үздіксіз білім беру жүйесі саясатының басты мақсаттарының бірі жан 

жақты, жоғары білімді, шығармашылық қабілетті жеке тұлғаны тәрбиелеу. 

Қазіргі кезеңдерде негізгі мәселелердің бірі – оқыту процесін де білім, тәрбие берудің пәрменділігін, 

білімнің тәрбиелік, тәрбиенің білімдік мәнін жоғары дәрежеге жеткізу болып табылады. Білім берудің кез 

келген саласында электронды оқулықтарды пайдалану оқушылардың танымдық белсенділіктерін арттырып 

қана қоймай, логикалық ойлау жүйесін қалыптастыруға шығармашылықпен еңбек етуіне жағдай жасайды. 

Бүгінгі күннің басты ерекшелігі оқу процесінде жетілдіру жолында ең озық әдістемелер іздестіріліп, оқу 

орындары әртүрлі оқу бағдарламасымен  жұмыс істеуде [1].  

Солардың ішінде студент үшін электронды  оқулықты пайдалану арқылы: 

 оқу материалдары туралы студенттерге дәл және толық ақпарат беру арқылы оқыту сапасын 
арттырады. Оқытудың көрнектілігін арттырып, оқу материалын саналы игеруге жеткізеді; 

 абстрактылы оқу материалдарын нақтылыққа жеткізіп, оқытудың тиімділігін жетілдіреді; 

 оқу материалының маңызын арттырып, уақыттан ұтып, есте сақтау қабілеттерін жетілдіруге қол 
жеткізеді. Есте сақтаудың әсер алу, қайталау ассоциация арқылы оқу материалдарын терең игеруге жеткізеді; 

 оқытушы мен студент еңбектерін жеңілдетіп, пікір алысып, байланыстарын арттырады. 
Қазіргі таңда дайындалған электронды оқулықтарда мынадай жағдайларды ескеру керек: 
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 белгілі бір пәнге байланысты дайындалған электронды оқулықтың сол пәннің типтік бағдарламасына 
сәйкес болуын, тақырыпқа қатысты нақты әрі қысқа берілуін ескеру керек; 

 электрондық оқулықтар оқытылатын тараулар мен тақырыптарға қатысты дәріс конспектісін қамтитын 
негізгі материалдар; 

 зертханалық және тәжірибелік тапсырмаларды орындауға арналған қосымша материалдар; 

 материалға қатысты анықтама, библиографиядан тұратын көмекші материалдар; 

 аралық және қорытынды бақылау сұрақтарынан тұратын тест; 

 материалды дайындауда пайдаланылған әдебиеттер тізімдері қамтылуы . 
Ұсынылып отырған «Операциялық жүйелер» пәні студент үшін электронды  оқулықты қолдану 

тиімділігін көрсетейік. Электронды оқулықты қолдана отырып студенттер төмендегідей жұмыс жасауға 

мүмкіншілігі болады: 

 өтілетін материалдарды дұрыс әрі жеңіл түрде түсінуге; 

 студент өздігімен дайындалып, жұмыстың барлық кезеңдерінде өзін-өзі тексеруге; 

 жұмысты тиянақты түрде орындап, оқытушыге файл түрінде тапсыруға; 

 түсінбеген тақырыптарды шексіз қайталауға; 

 оқулықты сабақтарда қолданып, өз деңгейінде тапсырмаларды таңдауға; 

 қажетті материалдарды жылдам іздеп табуға мүмкіндік туғызады [2]. 

Электронды оқулықты дайындауға HTML тілі пайдаланылды. HTML тілі құжатты форматтау үшін емес, 

оның функционалды белгіленуі үшін арналған. Мысалы, құжаттар негізінен тақырыбымен басталады. 

Құжаттың  “тақырыбы болу” бөлігінің қасиеті – бұл форматтау ерекшелігі емес, оның мазмұнының 

сипаттамасы. Құжатты бейнелеу құралы (браузер) тақырып ретінде сипатталған құжат бөлігін көрсетудің өз 

әдісін таңдайды [3]. 

HTML 4.0 жаңа версиясы қазіргі уақытта құжатты функционалды белгілеу үшін қажет барлық 

құралдарды қамтитын HTML тілінің “соңғы” редакциясы ретінде қарастырылады. Әшекейлеу құралдарының 

және интерактілікті қамтамасыз ету құралдарының жетіспеуі сыртқы (HTML –ге қарағанда) құралдармен, 

мысалы стилдер тізімі және динамикалық сценарий, т.б. толықтырылады. Көптеген Web- түйіндер қандай да 

бір мәліметтер қорының мазмұны және қолданушының сұранысы негізінде Web-беттерді автоматты түрде 

генерациялайды. Бұндай элементтер қазіргі Web-беттердің стандартты компоненттері болып табылады. 

HTML құжатының құрылымын қарастырайық. HTML құжаты сол құжаттың негізгі мәтіні мен белгілі 

тегтері деп табылады. Сондықтан оны құрастыру үшін жай мәтіндік  редакторды, Windows ортасындағы 

блокнотты пайдалана беруге болады [3]. 

1. HTML құжатының кез-келгені <html> тегінен басталып соған сәйкес жабылу </html> тегімен 

аяқталады. 

2. Осы екеуінің ортасында құжаттың тақырыптың бөлігі мен тұлғасы болып келетін негізгі бөлігі 
орналасады. Құжатың тақырыптық бөлігі <head> типтерінің ортасында тұруы, жалпы құжат туралы мәлімет 

береді. Әдетте бұл бөлікті <title> тегтерімен шектелетін құжаттың ресми атауы орналасады. Бұл атау терезе 

тақырыбында тұратын функцияның аты. 

3. Жазылатын мәтін құжат тұлғaсы деп аталатын <body> </body> тегінің ортасында жазылады. Осы 

айтылған 4 тег HTML құжатының кез-келгенінде болуы тиіс. 

Мысалы: <html> <head> <title> құжат тақырыбы </title> 

</head> 

<body> 

бұл мәтін экранға шығады 

</body> 

</html> 

 

Электронды оқулық бағдарламасының негізгі беті 

 
Электронды оқулықтың басты мәзірі 
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Электронды оқулықтағы лекциялар тізімін ашу 

 
 

Силлабусты қарау 

 
 

Ақпараттық технологиялардың мүмкіндері пайдаланып жасалынған электронды оқулықты пайдалану 

арқылы студенттер өздігінен жұмыс жасай алады. Әсіресе аталған электронды оқулықты пайдалану 

студенттердің сабаққа деген ынтасын жоғарылатып, өздігінен оқытушының нұсқауынсыз тақырыптарды 

игеруіне және зертханалық жұмыстарға алдын ала дайындалуларына мүмкіндік туғызады. Электронды 

оқулықты қолдану барысында графикалық безендірулер және сұқбат терезесі түрінде пайдаланушы интерфейсі 

студенттерді электронды оқулықты пайдалануға деген қызығушылығын арттырады. 

Электронды оқулықты қолдану саласы өте кең: электронды – оқыту жүйесі қашықтан оқыту үшін, 

өздігімен ізденіс барысында, жалпы білімге деген талпыныс бар студенттерге өте тиімді. Қазіргі заман 

талабына сай мүмкіндігі көп дербес компьютерлерде өңдей отырып, тарау бойынша студенттердің дағдыларды 

қалыптастыру, білім бақылау жұмыстарын бағалауға мүмкіндік беріледі. Осы арқылы компьютерлік 

технологияның дамуының тереңдетілуі білім сапасын жоғарылата отырып, оқытушының жұмысын жеңілдете 

түседі. 

Заман талабына сай жас ұрпаққа сапалы білім беруде электронды оқулықтарды сабаққа пайдалану – 

оқытудың жаңа технологиясының бір түрі ретінде қарастыруға болады. Сонымен қатар электронды 

материалдарды сабақта пайдалану кезінде студенттер бұрын алған білімдерін кеңейтіп, өз бетімен практикалық 

тапсырмалар орындайды. 
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ФОТОАППАРАТ КАК СРЕДСТВО СЪЕМКИ В СОВРЕМЕННОМ КИНЕМАТОГРАФЕ 

 

Мы живем в удивительное время – время больших свершений и технологических революций. Сложно 

представить жизнь человека без использования достижений современной науки и технологий. Истинное 

величие технологического века осознаешь лишь, когда сам прикоснешься, иногда в буквальном смысле этого 

слова, к воплощению инженерной мысли. 

В кинопрокате все чаще стали появляться фильмы, полностью или частично снятые на фотокамеру. 

Эксперты убеждены, что подобный способ съемки не является чем-то из ряда вон выходящим – это просто 

требование сегодняшних реалий. 

Такая тенденция в современном кинематографе не просто сохраняет свою все более возрастающую 

динамику развития, - она напрямую угрожает заменить профессиональные киношные видеокамеры уже в 

обозримом будущем. Конечно, такие фантастические блокбастеры, как скажем, «Аватар», по-прежнему 

невозможно будет снять даже на самую крутую фотокамеру, но вот осилить фильмы, в сюжете которых 

напрочь отсутствуют какие-либо мега-жесткие спецэффекты и нереально огромные панорамные постановки, - 

отличной фотокамере вполне «по-объективу». Начиная свое эпическое восхождение сначала с документальных 

короткометражек, а после, перейдя и на фестивальные арт-хаус проекты, сегодня, фотоаппараты активно 

используются и на съемочных площадках коммерческих фильмов. Так, в 2011 году, сразу же после показа на 

фестивале Sundance, фильм «Like Crazy», снятый на фотокамеру Canon 7D, был продан киностудии Paramount 

Pictures за 4 миллиона долларов. А заключительный эпизод 6-го сезона популярного и всеми любимого сериала 

«Доктор Хаус», был снят при помощи зеркальной фотокамеры Canon EOS 5D Mark II. Как отметил режиссер 

сериала, эта зеркальная фотокамера позволила установить приемлемо малую глубину резкости съемки, 

позволяющую более изящно подчеркнуть мимику лиц актеров, находящихся на переднем плане. Список 

фильмов, снятых фотоаппаратом можно продолжать еще долго, к примеру, из фильмов этого года стоит 

отметить российскую военную драму «Сквозь туман», полностью снятую на зеркальный фотоаппарат Panasonic 

GH2. Кроме этого, важно упомянуть и тот факт, что современные фотоаппараты ничем не уступают 

видеокамерам по климатической выносливости. Фотоаппарат Nikon 1 J3 – призван отснять все, что еще не 

попало в кадр 

Известная японская компания «Nikon» недавно выпустил новую модель 

фотоаппарата Nikon 1 J3 KIT (10-30 VR), принадлежащего к легендарной линейке Nikon-ов 

серии One. Компактная камера Nikon 1 J3 со сменной оптикой и матрицей CMOS, 1" (13.2 x 

8.8 мм, Nikon CX), 14.2 Мп имеет соотношение сторон 101.0 x 60.5 x 28.8 мм, при весе всего 

в 201 грамм. Обладая TFT экраном, с диагональю в 3.0” и разрешением в 921 000 точек, 

поддерживает FULL HD видео форматы: H.264/MPEG4 (1920х1080, 60 fps). И это лишь 

малая часть технических достоинств, остальные же возможности можно узнать на странице фотоаппарата 

Nikon 1 J3 с подробным описанием товара.  

Необходимо признать, что, даже не смотря на столь впечатляющие технические характеристики, 

фотоаппарата Nikon 1 J3, его нельзя назвать идеальным вариантом для кинематографиста. Настоящий 

потенциал фотоаппарата Nikon 1 J3 возможно распознать только в сочетании с хорошим, мощным объективом. 

Но если же вы абсолютно не стремитесь к тому, чтобы ваша фотокамера становилась кино-монстром, 

вырывающим по-настоящему прекрасные и осмысленные кадры из реального контекста жизни, то вполне 

достаточно будет и того объектива, что идет в комплекте вместе с Nikon 1 J3. 

Почему кинематографисты отдают предпочтение фотоаппаратам. 

Риторическим этот вопрос не назовешь, потому как, что не говори, а львиная доля выходящих в мировой 

прокат фильмов, по-прежнему снимается на кинематографические камеры. Тем не менее, фотокамеры имеют 

целый ряд актуальных, а главное, коммерчески выгодных преимуществ. Среди основных тезисов, говорящих в 

пользу съемки кинолент фотоаппаратом, стоит, пожалуй, выделить следующее: 

-по сравнению с классическими кинокамерами, фотоаппараты гораздо дешевле, что позволяет 

значительно сократить бюджет всей картины - во времена перманентного экономического кризиса, 

возможность сэкономить за счет видео аппаратуры подходит как нельзя кстати; 

- фотокамеры невелики и имеют сравнительно небольшой вес, что свидетельствует в пользу их 

практичности и удобства использования на съемочной площадке; 

- чрезвычайно высокая мобильность, широкий функционал и адаптивность практически ко всем 

современным носителям информации делают из фотоаппаратов настоящих «универсальных солдатов», 

«монстров» кино индустрии, то и дело рвущихся в кино-бой. 

Таким образом, для современной киноиндустрии фотокамеры, такие как Nikon 1 J3, стали не просто 

альтернативой классическим видеокамерам, а приобрели некую актуальность и свежесть, которой сейчас так не 

хватает всему мировому кинематографу. 

Инерция зрительного восприятия 

http://pcshop.ua/Fotoapparat_Nikon_1_J3_KIT_10-30_VR_Red.aspx
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Инерционность зрительного восприятия является особенностью человеческого глаза, при которой 

изображение проецируется на сетчатку глаза и «прилипает» на 1/10-й секунды. 

Кинеография является хорошим примером инерционности зрительного 

восприятия. Как только мы переворачиваем страницы, мы получаем иллюзию 

движения объекта. Было хорошо известно, что в серии снимков, где объекты 

слегка и последовательно смещены от смежных кадров, происходит иллюзия движения. 

Кинеограф – приспособление для создания анимированного изображения, состоящего из отдельных 

кадров, нанесённых на листы бумаги, сшитые в тетрадь. Зритель, перелистывая особым способом тетрадь, 

наблюдает эффект анимации. 

В конце XIX века фотография была широко распространена, но не было никакой возможности 

динамично демонстрировать серию фотографий в определенной последовательности. 

Томас Эдисон изобрел фонограф, который записывал и воспроизводил музыку с помощью восковых 

цилиндров. Изобретение приобрело большую популярность, тогда Эдисон задумался над тем, чтобы создать 

устройство, которое могло отображать, движущиеся предметы в сопровождении со звуком. 

В 1885 году он поручает Уильяму Диксону задачу найти способ записи движущихся объектов. Диксон 

разработал специальную камеру, которая получила название кинетограф. 

Привычные черты киносъемочный аппарат приобрёл, когда главный механик мастерских братьев 

Люмьер Шарль Муассон сконструировал первый грейферный механизм, запатентованный 13 февраля 1895 

года и использованный в синематографе. 

Аппарат синематографа был универсальным, и кроме возможности съёмки оказался пригодным в 

качестве кинопроектора и кинокопировального аппарата. 

Компания «Кодак» получила премию Американской киноакадемии за разработку цветной негативной и 

позитивной пленок Истман (1950 г.), которые содействовали популяризации цветного кино в кинотеатрах и на 

телевидении. 

Всего же компания Кодак удостаивалась премии «Оскар» за научное и техническое мастерство девять 

раз (больше, чем любая другая компания, не являющаяся киностудией). В 1989 году была разработана 

усовершенствованная эмульсионная технология для производства цветной негативной пленки Истман EXR. 

Благодаря этой пленке кинематографисты получили дополнительные творческие возможности, была 

обеспечена более высокая фотографическая широта при недостаточной 

экспозиции, более точная цветопередача при люминесцентном 

освещении и более высокая резкость. Даже в нашу цифровую эпоху 

большинство уважающих себя киностудий продолжают снимать свои 

фильмы именно на пленку Кодак — это своего рода знак качества. 

Переход на цифровые системы кинокамер дало более дешевую 

стоимость, сокращение времени на подготовку к съемке, мобильность, эргономичность, но пока ещё 

невозможно цифровой камерой передать ту самую «киношность» картинки, которую выдаёт пленочная камера. 

Поэтому сегодня, вопреки современным цифровым технологиям, и увеличению съёмочных дней ввиду 

съемки на пленку, вопреки многократно большей стоимости пленки по сравнению с цифровыми носителями, 

матёрые режиссёры ввиду своего авторитета могут себе позволить заказать у продюсеров съемку на плёночную 

современную камеру. 

На пленке она получается более живой, в ней естественное «киношное» зерно, 

к которому мы так все привыкли до времён цифровых технологий. И даже, если 

сегодня снимают на цифровую кинокамеру, то на постародакшне и цветокоррекции 

все равно стараются добиться посредством компьютерных эффектов «того самого 

зерна» и ощущения пленки. 
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7. Рис № 2: Оскар- Премия Американской академии кинематографических искусств и наук. 

8. Рис №3: Киноплёнка. 
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РАЗРАБОТКА АИС ДЛЯ АО «ШУБАРКЛЬ КОМИР» 

 

Реализация проекта «Разработка АИС для АО «Шубарколь комир» в программе  будет 1С 8.2 

способствовать внедрению системы дуального обучения по специальности «Информационные системы». 

Дуальная система обучения – это современная форма организации учебного процесса в учебных 

заведений ТиПО, направленная на сокращение сроков, адаптации и формирование у будущего специалиста, 

полной подготовленности к профессиональной деятельности на рабочем месте. 

По рабочей профессии «Техник - программист» в период обучения по специальности «Информационные 

системы» предусмотрена типовыми учебными программами, утвержденными МОН РК  

Колледж экономики, бизнеса и права КЭУК является экспериментальной площадкой по внедрению 

дуальной системы обучения в соответствии с приказом УО Карагандинской области № 312  от 30 июля 2014 

года. 

В 2013 г. АО «Шубарколь комир» заключил договор с колледжем экономики бизнеса и права КЭУК о 

подготовке специалистов по специальности «Информационные системы».  

Подготовка специалистов для АО «Шубарколь комир», соответствующих его требованиям сокращения 

сроков адаптации выпускников в условии реального производства после окончание колледжа возможность 

привлечение обученных студентов для разработки проектов. 

В 2015-2016 учебном году АО «Шубарколь комир» дал заявку на разработку проекта Разработка АИС 

для АО «Шубарколь комир». 

 Данная программа предназначена для поиска и доступа информации, необохимой для людей тесно 

связанных с деятельностью в сфере компьютерных технологий и помогает им сократить затраты на поиск, 

приобретение, хранение, обмен различными материальными и нематериальными ресурсами. 

С развитием прогресса и компьютерного рынка программного обеспечения, на предприятии возникла 

необходимость создания автоматизированной информационной системы, способной  оперативно выдавать 

результаты поиска, заменить архивы на структурированное хранение в электронном виде.  

Задача учета и управление складским учетом – одна из важнейших экономических задач предприятия, 

решение которых имеет особое значение. Правильное и своевременное определение оптимальной стратегии 

управления складами позволяет сэкономить значительные оборотные средства, замороженные в виде запасов, 

повышает эффективность используемых ресурсов. 

Решением этих проблем является автоматизация деятельности работников. Благодаря автоматизации 

оформления документации работника, которая на данный момент оформляется вручную, у работника 

сократится время на заполнение документации, на поиск необходимой информации и на создание отчетной 

документации. 

Целью создания проект является разработка информационной системы складского учета материальных 

ценностей в АО «Шубарколь комир». 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

– изучить нормативные акты, регламентирующие деятельность предприятия; 

– изучить организационную структуру предприятия; 

– изучить общие теоретические аспекты организации документооборота в предприятия; 

– обосновать необходимость автоматизации и подбор аппаратного обеспечения; 

– обосновать экономическую эффективность использования созданного приложения. 

На слайде представлена основная цель проекта, которая заключается в том, что позволит 

автоматизировать деятельность заведующего промышленным складом и ввести учет материальных средств 

сотрудниками бухгалтерии. 

Основными потребителями являются: коммунально-бытовой, промышленные предприятия, мировой 

рынок. 

Основные функции предприятия: добыча угля, каменного угля. Оказание услуг: уголь энергетический и 

фасоновый.    

Назначение системы:  

учет материалов; 

движение товаров и оборудования; 

выдача отчетности 

1) Функции по работе с продукцией. 
2)  Функции по работе с документами. 

Функции по работе с продукцией:  

 приемка, складирование и отпуск материальных ценностей; 

 организация деятельности службы материально–технического обеспечения; 

 отгрузка продукции; 

 определение движения товаров по складу. 
Функции по работе с документами: 
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 формирование оперативной и статистической отчетности; 

 формирование инвентаризационной ведомости; 

 формирование накладных (приходная и расходная). 
Результат автоматизация складского учета: 

– повысит эффективность работы заведующего промышленным складом; 
– позволит подойти к решению проблемы комплексно. 
 

Рисунок 1. Справочники  

 

 
 

Рисунок 2. Документ Приходная 

  
 

  
 

Рисунок 3. Документ Оказание услуг 

 

 
Рисунок 4. Отчет  



397 

Список использованной литературы 

1. Радченко М.Г., Книга «1С:Предприятие 8.2. Практическое пособие разработчика», Москва: 

«1С:Библиотека», 2010  

2.Габец А., Гончаров Д., Козырев Д., Кухлевский Д., Радченко М., «Профессиональная разработка в 

системе 1С:Предприятие 8.2 », Москва:  1С–Паблишинг», 2010  

3 .Рыбалка В.В., Hello, 1C. Пример быстрой разработки приложений на платформе 1С:Предприятие 8.2. 

Мастер–класс (+CD). Версия 2, М: «1С–Паблишинг», 2010  

4.Габец А.П., ГончаровД.И., «1С:Предприятие 8.2» Простые примеры разработки», Москва: «1С –

Паблишинг», 2004 

5.Габец А.П., Козырев Д.В., Кухлевский Д.С., Хрусталева Е.Ю., «Реализация прикладных задач в 

системе «1С:Предприятие 8.2», Москва: «1С–Паблишинг», 2010  

6. Богачева Т.Г., «1С:Предприятие 8.2. Управление торговыми операциями в вопросах и ответах (+ CD)» 

3 издание, Москва: «1С–Паблишинг», 2011 – 545 с 

 

 

Миронов О., группа ИС-22с КЭУК, г. Караганда 

Научный руководитель: маг., ст.преп Есмагамбетова М.М. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРАКТИКИ СТУДЕНТОВ IT-НАПРАВЛЕНИЯ ПРИ 

ДУАЛЬНОМ ОБУЧЕНИИ 

 

В связи с процессами глобализации и интеграции Казахстана в мировое пространство, проводимыми 

экономическими реформами и активным сотрудничеством нашего государства с зарубежными странами 

возрастает необходимость подготовки специалистов, профессионализм которых напрямую зависит от уровня и 

качества профессиональной компетенции, готовых вступать в профессионально-деловое общение с 

представителями других культур. 

Современный вуз должен функционировать и как образовательное учреждение, и как научный центр, и 

как предприятие, производящее новые знания, технологии, и быть гибким к новым требованиям рынка труда и, 

как было отмечено Главой государства, «… высшее образование должно ориентироваться в первую очередь на 

максимальное удовлетворение текущих и перспективных потребностей национальной экономики в 

специалистах». 

Модель профессионального образования, направленная на адаптацию к рыночным условиям, нацелена 

на конечный результат – трудоустройство и социальную защищенность выпускников.  

Обеспеченность работой - показатель конкурентоспособности образовательного учреждения. Тесная 

связь университета с предприятиями – работодателями позволяет готовить молодых специалистов, 

адаптированных к современным условиям, труда.  

Сегодня главной целью является не только формирование у студентов системы знаний и 

профессиональных компетенций, необходимых для будущего карьерного роста, но и развитие творческой 

активности, профессионализма, социально-адаптированной и конкурентоспособной личности, способной быть 

востребованной на рынке труда 

Высокий общественный спрос на образование в Казахстане позволяет многим учебным заведениям 

придерживаться старой стратегии и, несмотря на изменения в экономике и обществе, при определении 

результатов обучения по-прежнему ориентироваться на спрос населения, а не на требования работодателей. 

Выпускники таких учебных заведений часто оказываются невостребованными на рынке труда. Прежде 

качество образования интересовало работодателей только как конечный результат обучения, как уровень 

подготовки работников и, потому, они не стремились глубоко вникать в работу учебных заведений [1]. 

Главная претензия работодателей к вузам - оторванность знаний, получаемых выпускниками, от 

практики, проявляющаяся в неумении обращаться с современным высокотехнологичным оборудованием, в 

психологической неподготовленности к реалиям тяжелых трудовых будней, к нормам поведения в трудовом 

коллективе. Проблема качественной подготовки специалистов обусловлена недостаточной эффективностью 

взаимодействия вуза с работодателями.  

Выход из такой ситуации большинство работодателей видят в:  

- увеличении сроков и углублении содержания учебных и производственных практик; 

- привлечении опытных специалистов-практиков к ведению занятий; 

- усилении контроля за качеством образования;  

- адаптации преподаваемых дисциплин к реальной жизни. 

В этой связи организация участия работодателей в подготовке профессиональных кадров приобретает в 

настоящее время особую значимость и становится объективно необходимым условием эффективного развития 

профессиональных компетенций студентов, отвечающих требованиям работодателей. До недавнего времени 

участие работодателей и специалистов-практиков в оценке фактических результатов обучения ограничивалось 

участием в проведении государственного экзамена по направлению подготовки и защите выпускных 

квалификационных работ.  

Построение практико-ориентированного учебного плана позволит:  
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- сократить сроки адаптации выпускников на производстве; - 

- проводить обучение студентов на реально действующем производстве (компаниях) на современном 

оборудовании;  

- организовать эффективное сотрудничество вуза и работодателя для вуза (организация практики) и 

предприятия (формирование кадрового резерва);  

- изменить инженерные образовательные программы под конкретные производственные задачи.  

Взаимодействие с работодателями позволяет участвовать в формировании профессиональных 

компетенций и оснащении программы обучения, закладывать в условия специализации свои технологические 

«платформы», активно знакомиться с будущими выпускниками, привлекая их для прохождения практики и 

участия в проектах по своей проблематике. 

Наиболее массовой моделью взаимодействия производителей и потребителей образовательных услуг 

является целевая подготовка профессиональных кадров, которая финансируется непосредственно будущим 

работодателем; в некоторых случаях работодатели и вузы совместно разрабатывают образовательные 

программы, нацеленные в приоритетном порядке на удовлетворение потребностей конкретного предприятия.  

Лидер Нации, Президент РК Н.А. Назарбаев поставил задачу создания Казахстанской модели дуального 

обучения. В современное время проводится модернизация системы технического и профессионального 

образования, внедряется новая система управления. Примером работы дуального обучения являются такие 

страны, как Германия, Австрия, Дания, Нидерланды, Швейцария. 

Дуальные системы обучения в первую очередь используются в таких областях, как техника, экономика и 

социальное обеспечение. При этом спектр специальностей охватывает машиностроение, инженерное дело, 

строительство, индустрию недвижимости, менеджмент туризма и социальный менеджмент. Не практикуется 

дуальное обучение в таких областях, как искусство и гуманитарные науки [2] 

Дуальная модель - это объединение интересов бизнеса, будущего специалиста и государства. Данная 

система предполагает, что 70-80% времени студент обучается непосредственно на производстве, и только 20-

30% - в университете. 

Дуальная система отвечает интересам всех участвующих в ней сторон — предприятий, работников, 

государства. Для предприятия — это возможность подготовить для себя кадры, экономия на расходах по 

поиску и подбору работников, их переучивании и адаптации. Для молодых людей дуальное обучение — 

отличный шанс скорее приобрести самостоятельность и легче адаптироваться к взрослой жизни. Уже во время 

обучения они получают за свой труд на предприятии денежное вознаграждение, а после его окончания — 

работу, к которой хорошо подготовлены. 

Среди наиболее распространенных направлений совместной деятельности представителей вузов и 

работодателей выделяются:  

 практическое обучение студентов на реальных рабочих местах;  

 расширение спектра образовательных услуг вузов, востребованных на рынке труда;  

 экспертиза основных образовательных программ с учетом мнения ведущих региональных 

работодателей; разработка и рецензирование учебно-программной документации;  

 проведение представителями работодателей - специалистами-практиками - учебных занятий для 

студентов вузов, в том числе лекционных курсов, семинаров, практикумов и др.; 

 участие работодателей в итоговой государственной аттестации выпускников;  

 стажировка преподавателей на реальных рабочих местах;  

 повышение квалификации представителей работодателей в вузе;  

 участие работодателей в научно-практических конференциях, учебных проектах, научных сессиях, 

днях науки в вузах и т.д.;  

 проектная интеграция (совместные научные исследования, открытие базовых кафедр вуза на 
предприятиях работодателей, создание совместных малых наукоемких компаний и др.);  

 трудоустройство выпускников;  
Наиболее тесный и взаимопроникающий характер взаимодействие вузов и работодателей приобретает в 

процессе прохождения студентами различных практик, которые являются составными частями основных 

образовательных программ и представляют собой одну из форм организации учебного процесса, 

заключающуюся в профессионально-практической подготовке студентов в условиях реальной 

профессиональной деятельности.  

Именно практики обеспечивают приобретение студентами первого профессионального опыта работы. 

Вузы и работодатели должны быть сегодня заинтересованы в создании системы, объединяющей их усилия по 

формированию профессиональных компетенций студентов в рамках различных практик в соответствии с 

требованиями существующего и прогнозируемого рынка труда.  

Прежде чем студенты попадут на производственные площадки (особенно на участках 

высокотехнологических процессов), должно быть организовано предварительное обучение в тренажерном 

учебном классе, где учащиеся на имитационных тренажерах пройдут соответствующую подготовку. 

Производственная практика организуется в производственных подразделениях предприятия. Предприятие во 

время нахождения студентов на производстве обеспечивает их средствами обучения и расходными 

материалами[3]. 
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За каждым студентом закрепляется наставник – наиболее квалифицированный специалист предприятия, 

прошедший педагогическую подготовку и осуществляющий:  

- Передачу личного профессионального опыта.  

- Формирование общих и профессиональных компетенций, обучение наиболее рациональным приемам и 

методам работы. 

- Мобильную корректировку профессиональных компетенций студентов.  

- Обеспечение оптимального использования времени и ресурсов.  

- Повышение мотивации студентов к установлению длительных трудовых отношений с предприятием.  

- Приобщение студентов к корпоративной культуре предприятия.  

Наставник является непосредственным организатором производственного обучения – несёт 

персональную ответственность за качество подготовки программы. 

При реализации программ дуального обучения наставником используются формы и методы обучения, 

максимально приближенные к производственной деятельности. Результат обучения на предприятии зависит от 

квалификации, профессионализма и мотивации наставника. Наставничество, как один из ключевых элементов 

производственной практики, должно быть соответствующим образом обеспечено механизмами мотивации и 

стимулирования данной деятельности. Обучение на рабочем месте осуществляется в соответствии с учебным 

планом, календарным учебным планом, планом мероприятий по обеспечению образовательного процесса.  

Однако работодатели, хотя и готовы объединить с вузами усилия по оптимизации связанных с 

практиками компонентов образовательных программ, ожидают предложений по конкретным формам 

взаимодействия от самих высших учебных заведений. Данное обстоятельство резко повышает роль 

выпускающих и профильных кафедр, осуществляющих организацию и учебно-методическое руководство 

конкретным видом практики по направлениям (специальностям), в реализации социального партнерства вузов с 

работодателями. Именно они становятся катализатором социального диалога с внешними потребителями 

образовательных услуг вуза и обеспечивают формирование и укрепление с ними партнерских отношений [4]. 

Таким образом, реализация механизма взаимодействия образовательных учреждений и предприятий 

путем воздействия на сбалансирование спроса и предложения рабочей силы позволяет повышать качество 

подготовки кадров, улучшать ситуацию с трудоустройством и занятостью молодых специалистов, а также 

вносит свой вклад в развитие человеческих ресурсов. Дуальная система обучения как важнейший компонент 

этого механизма способствует освоению выпускником профессиональных компетенций, формированию 

активной жизненной позиции и становлению ответственной личности, способной к продуктивному труду.  

Мы считаем, что необходимо налаживание реальной связи между производственным сектором, 

государством и образованием для того, чтобы обеспечить квалифицированными и профессиональными 

кадрами предприятия Казахстана. 
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ДӘМХАНАҒА АРНАЛҒАН АҚПАРАТТЫҚ ЖҮЙЕ 

 

Қазіргі уақытта ақпараттық қызметтер дәмхананың бизнестік дамуында маңызды фактор болып 

есептеледі және дәмхананың даму ортасында аса белсенділікті ұсынып, берілген туризмдік саланың 

динамикалық үрдісінің дамуында көрсетеді.  

Қазіргі заман тиімді басқарусыз мүмкін емес. Бірақ көптеген ұйымдарда тиімді жұмысты қамтамасыз 

ететін мәліметтерді басқарумен мәселелер туындап жатады. Көптеген кәсіпорындар мен мәселелер үлкен 

көлемді мәліметтерді тиімді сақтауға, құрылымдауға және жүйелеуге мүмкіндік беретін мәліметтер базасының-

компьютерленген әдістерін қалайды және қазіргі таңда көптеген қаржылық, өндірістік сауда және басқа да 

ұйымдардың жұмысын деректер базасыз қарастыру мүмкін емес. 

Дәмханалық бизнес өз қызметінде толығымен клиенттің сенімі мен жылы қатынасын жаулап алуға 

бағытталған. Шығармашылық ойға толы ұйымдастырушы мен оның көмекшілеріне қызмет аясының шексіз 

мүмкіндіктері ашылады. Клиенттермен жұмыс жасаудың дұрыс ойластырылған технологиясы дәмхана 

сәттілігінің негізі болып табылады. Ең алдымен ол персонал мен барлық атмосфераның демократизациясын 

болжайды. Бұл кез келген жақсы, оның ішінде элитті дәмхана үшін норма болуы тиіс. 
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Тұтынушылардың талғамы үнемі өзгеріп, жоғарылап отырады. Бұл өз кезегінде дәмхана басшылығына 

өндірістік және мәдени-әлеуметтік сервисті жетілдіруге негіз болады. Дәмханалық бизнестің дамып, осылайша 

жетілуі тұтынушылардың талап-тілектерінің өсуімен байланысты. 

Сол себептен, қызмет көрсетуді ұйымдастыруда автоматтандырылған ақпараттық жүйесін құру 

тиімділікті, адамның жаңа технологияларды игеру барысында қарым-қатынасты артырары сөзсіз.  

Ең алдымен дәмхана қызмет көрсетулер нарығы клиенттермен жұмыс жасауға, тұру шарттарының 

қауіпсіз және жабдықталған болуына және қазіргі заманғы ақпараттық қызметтердің толық тізімін ұсынуына 

хабардар болуы керек. Нарықта оның бәсекелік артықшылығын анықтайды және дәмхананың класстік 

объектісінің тікелей сервистік деңгейіне әсер етеді. Дәмхана кешенінде ең негізгі функциялардың бірі 

автоматтандыру жүйесі болып табылады, ол тек қана кешеннің инженерлік және телекоммуникациялық 

үрдістерімен ғана жұмыс жасамай оған қоса клиенттермен атқарылатын барлық жұмыс кезеңдеріне, нөмірлерді 

алдын ала тапсырыс бастап, тұрақты қонақтардың жоғары бағаланатын деректер базасын құрылуына жауап 

береді. 

Көп елдерде дәмханалер іскерлік кездесулер, жиналыстар және конференциялар өткізуге, сонымен қатар 

демалыс және көңіл көтеру салаларында маңызды рөл атқарады. Дәмхана жұмыс күшін тарту сияқты аса 

маңызды рөлді орындайды [3]. 

Бүгінгі таңда Қазақстандағы ұсыныс сұранысты асыратын жағдайға келіп тұр. Бұл жағдай келесі 

себептер бойынша болды: 

1) Қазақстанның дәмхана шаруашылығында бірінші дәрежелі қымбат дәмханалер пайда болды. Бұл 

дәмханалер ережеге сәйкес шетел серіктестерімен сабақтас болатын клиенттерге қызмет көрсетудің дайын 

технологиясын ұсынады. Олар басқа дәмханалер кәсіпорындарына негізгі бәсекелестік жасайды.  

2) Соңғы жылдары біздің отандастарымыз нарықтың кеңеюіне байланысты шетелде іскерлік немесе 

демалу мақсаттармен болып келді. Олар дәмхана қызмет саласындағы кәсіпорын қандай болу керек екендігіне 

көз жеткізді. Жақсы жарамсаққа тез үйренеді, сондықтан біздің орташа дәмханаларда олардың орналасқылары 

келмейді.  

Дәмханалық бизнес тартымды әрі перспективті: дәмхананың орны мен әзірлейтін тағамдарын дұрыс 

таңдау, атмосфера және білікті ұйымдастырылған қызмет көрсету нарықты тартуға мүмкіндік береді және 

жоғары пайда мен инвестицияларды қамтамасыз етеді. Бұл сала: сатудан бастап көліктік, қаржылық, сауықтыру 

және басқа да қызмет түрлерінің ауқымды деңгейін қамтиды. 

Қызмет көрсетумен айналысатын кәсіпорындар үшін қызмет көрсетудің мәнін, басқару, маркетингтің 

деңгейін түсіну қажет. 

Жобаның мақсаты дәмхана қызметтін басқару үшін ақпараттық жүйесін құрастыру болып табылады.  

Жобаның міндеттеріне кіретіндер: 

- зерттелетін дәмхананың жұмысын, қызметін зерттеу; 

- қызмет ететін өңдеу жүйесін қарастыру және олардың кемшіліктерін шығару;  

- дәмхана қызметтеріне деректер базасын жобалау және құрамын сипаттау;  

- дәмхана үшін жазылған ақпараттық жүйесін құрастыру, ақпараттық жүйенің деректер базасын. 

Бағдарлама қызметі:  

- дәмхана нөмірлерін резервілеу үрдісін автоматтандыру; 

- қызметтерді резервілеу үрдісін автоматтандыру (қорек, киім жуу, сауна және т.б.); 

- дәмханалер, нөмірлер, қызметтер және т.б. туралы деректерді жүйелендіру. 

Бағдарламаны іске қосқанда «Дәмхана қызмет көрсету» басты терезесі ашылады, ол 1 суретінде 

көрсетілген.  

Мәзірдің таңдалған пунктіне байланысты қолданушы терезелердің біреуіне кіреді.  

 

 
Сурет 1. Бағдарламаның негізгі терезесі 

 

Пайдаланушы қалауы бойынша мәзірді таңдайды және тиісті операцияларды іске асыра алады. Келесі 2 

суретте негізгі мәзірлер көрсетілген.  
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Сурет 2. Бағдарламаның мәзірлік пунктілері 

 

Дәмханада клиенттерге ұсынылатын ассортимент базаға толтырылған. Сурет 2 тағамның 1 порцияға 

төленетін бағасы, құрамы, атауы, тағамның жіберілетін салмағы көрсетіледі.  

«Дәмхана қызметтері» ақпараттық жүйесін құру бағдарламасы дәмхана администраторы жұмысын 

жеңілдету үшін құрылғанымен, бұл бағдарламалық өнімді кез келген қаланың кез келген дәмханасынде өз 

игілігіне қолдана алады. 
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«ГАЗЕТТІК РЕДАКЦИЯ» АҚПАРАТТЫҚ ЖҮЙЕ БАҒДАРЛАМАСЫ 

 

Редакция – шығармашылық бірлестік және коммерциялық өндіріс, өндірістік-шығармашылық құрылым 

ретінде. Басылым типі. Редакциялық іс-әрекеттің принциптері: еңбекті бөлі, еңбекті кооперациялау және оның 

нәтижелерін біріктіру, жеке-дара принципі. Редакцияның шығармашылық бөлімінің құрылымы: тілшілер 

(меншікті және арнайы), тілшілер желісі, штаттан тыс авторлар. Жетекшілік және басқару буыны (редакторлар, 

хатшылық); орындау буыны (редакция бөлімдері: салалық, жанрлық, проблемалық). Редакцияның 

коммерциялық қызметтері: жарнама бөлімі, газет менеждері. Редакциядағы еңбекті ғылыми ұйымдастыру. 

Заманауи журналистің құрал-жабдықтары. Редакциялардың штаттық кестесі. 

Баспа үй шығарудағы редакциялық процесстерді ұйымдастыру. Газетті шығаруды жоспарлау, ағымдағы 

нөмірді жоспарлау принциптері, келешекке жоспарлау, айлық және тоқсандық жоспарлар. Мақсатты нөмірдің, 

акцияның, газеттік науқанның жоспары. 

Газеттік-журналдық өнімді шығарудың негізгі технологиялық сызбанұсқалары. Газеттер мен 

журналдардың заманауи безендірілуі, макеттеу және беттеу. Газет пен журналдың форматы. Қаріптік безендіру. 

Газеттік және журналдық тақырыптар мен айдарларға қойылатын талаптар. Баспа түрі [1]. 

Содан, қазіргі өмірге тиімді басқарусыз қарау ақылға симайтын зат. Ең маңызды категориясы болып 

ақпаратты өңдеу жүйесі болып табылады. Бұдан, яғни ақпаратты өңдеу жүйесінен кез-келген мекеме немесе 

кәсіпорынның тиімді жұмыс істеуі тәуілді.  Мұндай жүйе келесі әрекеттерді орындау керек: 

 жинақ жұмыстары бойынша жалпы және/немесе талдап көрсетілген есептерді алуды қамтамассыз 

ету; 

 қажетті көрсеткіштердің өзгеру тенденцияларын жеңіл анықтау мүмкіндігі; 

 тежеусіз және кез-келген уақытта қажет ақпаратты алу мүмкіндігі; 

 нақты және толық мәліметтер анализін құру. 

Бұл  жобаның мақсаты «Газеттік редакция» жұмысын басқару ақпараттық жүйесін құру болып табылады 

[2]. Ол қызметтегі бағдарламамен қатар жұмыс істей отырып, оның кемшіліктерін кемітеді.  

Құрылған бағдарлама келесі тапсырмаларды шешеді:  

 бұл құжаттарды электонды түрде тіркеуге үлкен көмек тигізеді; 

 типография шығарылым көрсеткіштерді тіркеу; 

 жабдықтаушы қамтамасыз еткен жүктін сапасын анықтау; 

 жабдықтаушылар, жұмыскерлер және т.б. анықтамалармен жұмыс жасау; 

 жабдықтаушымен есеп айыру жұмыстарын тіркеу. 
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Жобаның өзектігі «Газеттік редакция» қызметкерлерінің уақытын азайтатын, автоматтандырылған 

жұмыс орнын, жабдықтаушымен электрондық есеп айыру құралдары есебін ұйымдастыру және құру болып 

табылады [3]. 

Жұмыс орнын автоматтандыру тапсырмасында: 

 ақпаратты өңдеудің қолданатын әдістері негізінде іс жүргізуді жүргізудің құрылымдық ұйымын 

анықтау; 

 жедел жинақтылық; 

 ақпаратты сақтаудың сенімді мүмкіндіктерін таңдау; 

 ақпараттың бүтіндігі және сақталуы; 

 бағдарламалық қамтамасыз етуді өндірушілер ұсынған талаптар бойынша аппараттық жабдықтарын 

жаңарту бойынша ұсыныстар; 

 ақпаратты уақытында нақты өлшемінде өңдеу; 

 рұқсатсыз қатынаудан сақтауды қамтамасыздандыру. 

Электронды түрде ақпаратты өңдеу технологиясын енгізу, одан келіп баспа үйі жұмысын есептемелерін 

тіркеу қозғалысын жедел бақылау мен ақпараттарды сақтаудың тиімділігін арттыру осы жұмыстың нәтижесі 

болып табылады. «Газеттік редакция» негізгі қызметі қызметкерлерді байланыстыратын біріңғай ақпараттық 

кеңістік құру болып табылады. 

Жоба «Газеттік редакция» жұмысын автоматтандыру, жеңілдету үшін орындалған. «Газеттік редакция» 

ақпараттық жүйесі бағдарламасында жаңадан түскен мақаланы, саны, бағасы, қалдығы, газеттін атаулары 

туралы толық мәлімет сипатталады. Баспа үйі бағдарламасы өз мәліметтерін сақтау үшін SQL Server мәліметтер 

басқару жүйесін қолданылады. Бұл жүйе локальді мәліметтер қорын құруға өте ыңғайлы. Алдымен мәліметтер 

қоры кестелері SQL Server жүйесінде құрылып C# программалу ортасындағы Microsoft .NET Framework 4 

компоненттері арқылы байланыстырылған болатын. 

Бағдарлама қызметі: жабдықтаушылармен есеп айрысу. 

Бағдарламамен жұмыс бастамас бұрын алдымен базаға қосылу үшін парольді енгізу қажет.  

Мәзірдің таңдалған пунктіне байланысты қолданушы терезелердің біреуіне кіреді.   

Базаға кірген сон, негізгі терезе ашылады (сурет 1), мүнда «Газеттік редакция»  автоматтандырылған 

жұмыс орны беріледі. Мұнда негізгі интерфейс қолайлы және ынғайлы болу шарттары ұсталған. 

 

 
Сурет 1. «Газеттік редакция» ақпараттық жүйесінің негізгі терезесі 

 

«Газеттік редакция» баспа үйі ақпараттық жүйесінің негізгі жүйесі сурет  көрсетілген. Мұнда 

тапсырмалар және шыға мәзірі орналасқан. Тапсырма мәзірінде екі ішкі мәзір бар, олар Өнімдіөткізу және 

тапсырыстар. Тапсырыстар мәзіріне мақала шығаратын журналистер, жазушылардын әкелінген ақпараты 

тіркелеі, және жарнамылық ақпаратт есепке алынады сурет 2 газеттік редакциянның негізгі мәзірі көрсетілген. 

 

 
Сурет 2. Газеттік редакция негізгі терезесі 
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Баспа үйге келген ақпаратты есепке алған кезде барлық ақпарат біз деректер базасында қалыптасып 

сақталу қажетті себебі, ол егер бірікпесе онда оны өндеу қиындыққа апарады сурет 4 көрсетілген. Өзгерту 

мәзірінде: жаңа жазба, жобаны өзгерту, жобаны өшіру; Файл мәзірінде: орындалған тапсырыстар және 

орындалмаған тапсырыстар; шығу сурет 3 көрсетілген. 

 

 
Сурет 3. Жана тапсырыс енгізу терезесі  

 

 
Сурет 4. Статьялар тізімі терезесі 

 

Жана тапсырысты енгізіп сақтау қажетті, оны есепке алу керек. Сурет 4 тапсырысы орындалмаған 

статьялар тізімі көрсетілген. 

Зерттеу нәтижесі бойынша қарастырылатын тақырып бойынша бірнеше мәселелер туындады, «Газеттік 

редакция» бөлімшесіне арналған құралдарының қажеттіліктері туралы қарастырылған бағдарлама. 
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ СОЗДАНИЯ HTML-СТРАНИЦ 

 

Современные интернет технологии не стоят на месте. С каждым годом в свет выходят новые, более 

усовершенствованные, версии программ и различные проекты. И если еще 10 лет назад не каждая компания 

могла себе позволить собственный интернет сайт, то сегодня не осталось практически ни одного частного 

предпринимателя, который бы не реализовывал свои услуги или продукцию посредством интернет ресурса. 

Зачастую, если человек хочет приобрести какой-то товар, он в первую очередь заходит в интернет, чтобы 

определиться с моделью и её стоимостью, и только после этого решает, отправиться ли ему в магазин в её 

поисках или заказать её через интернет с доставкой на дом.  

Для каждой компании создание сайта - это огромное преимущество, поскольку за достаточно короткий 

срок клиентская база увеличится в разы, и это самая эффективная реклама, таким образом, будут сэкономлены 

средства. Однако процесс создания сайта очень трудоемок, поэтому следует провести детальный анализ 

интернет ресурсов конкурирующих компаний, чтобы определиться со стилем и другими критериями 

привлечения потенциальных клиентов. Современные интернет технологии позволяют создавать сайт не только 

по шаблону, но и делать его уникальным, что значительно повышает его рейтинг. Особое внимание в данном 
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случае уделяется дизайну. Очень важно использовать при этом фирменные цвета или какую-то символику, 

чтобы со временем благодаря вашему сайту продукция стала узнаваема. 

В рамках данной работы было разработано программное приложение для создания HTML-страниц, 

которые в дальнейшем можно будет соединить в рабочий сайт компании. 

Актуальность данного программного обеспечения заключается в том, что нет необходимости искать в 

поисковиках интернета или в учебных пособиях информацию о разработке в HTML страниц. Программное 

приложение HtmlReaderMaster предполагает собой приложение в виде блокнота, в котором присутствуют 

необходимые функции, для разработки HTML страниц (рисунок 1). Так же есть возможность дополнить базу 

своими разработанными шаблонами. 

 

 
Рисунок 1. Начальное окно HtmlReaderMaster 

 

Цель в разработке данного приложения была заложена в том, что необходимо было упростить и ускорить 

время, на разработку HTML страниц.  

Открыв приложение, начинающий разработчик может обнаружить с правой стороны список 

созданных/присутствующих HTML страниц, переключив вкладку "Теги" там можно обнаружить базу тегов 

(рисунок 2).  

 
Рисунок 2. Окно редактирования HTML - кода 

 

Для более подробного отслеживания действий во время выполнения программы имеется вкладка "лог", 

которая содердит ошибки, возникающие в процессе работы программы (рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3. Вкладка «лог» 

 

Для просмотра предварительной страницы нет необходимости сохранять созданную страницу, закрывать 

окно блокнота, а затем открывать сохранённый файл, в этой программе все упрощено. Для предварительного 

просмотра html страницы просто необходимо зайди в меню "Файл" и нажать "Предварительный просмотр", тем 

самым документ сохраняется в место где расположен файл а затем открывается встроенное мини окно браузера 

(рисунок 4). 
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Рисунок 4. Просмотр страницы через встроенный мини-браузер 

 

Если же пользователя не устроит встроенный мини-браузер, просмотр страниц можно осуществлять с 

помощью обычного браузера, эта возможность переключается в настройках приложения (рисунок 5). 

 

 
Рисунок 5. Просмотр страницы через Google Chrome 

 

Так же в программе присутствует мультиязычность, на данный момент в ней существует 2 языка это: 

Английский и Русский языки.  

Программа написана в Microsoft Visual Stduio 2010 Express. 

Данное программное приложение можно также использовать в учебном процессе для изучения основ 

языка HTML. Планировалось, что пользователи данной программы будут являться студентами 

колледжа/университета. 

Все же без недостатков здесь не обойтись. Один из недостатков то, что уровнем понимания в разработке 

html страниц должен быть не ниже начального уровня, человек должен иметь понятие «что такое теги» и 

«какие теги изначально должны выписываться». Однако указанные недостатки больше относятся к уровню 

знаний пользователя и могут быть устранены за короткое время. 
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ИНТЕГРАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В НАУКЕ, ОБРАЗОВАНИИ И 

ПРОИЗВОДСТВЕ 

 

Информационные технологии (ИТ) в образовании в настоящее время является необходимым условием 

перехода общества к информационной цивилизации. Современные технологии и телекоммуникации позволяют 

изменить характер организации учебно-воспитательного процесса, полностью погрузить обучаемого в 

информационно-образовательную среду, повысить качество образования, мотивировать процессы восприятия 

информации и получения знаний. Новые информационные технологии создают среду компьютерной и 

телекоммуникационной поддержки организации и управления в различных сферах деятельности, в том числе в 

образовании. Интеграция информационных технологий в образовательные программы осуществляется на всех 

уровнях: школьном, вузовском и послевузовском обучении. 
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Постоянное совершенствование учебно-воспитательного процесса вместе с развитием и перестройкой 

общества, с созданием единой системы непрерывного образования, является характерной чертой обучения в 

Казахстане. Осуществляемая в стране реформация школы направлена на то, чтобы привести содержание 

образования в соответствие с современным уровнем научного знания, повысить эффективность всей учебно-

воспитательной работы и подготовить учащихся к деятельности в условиях перехода к информационному 

обществу. Поэтому информационные технологии становятся неотъемлемым компонентом содержания 

обучения, средством оптимизации и повышения эффективности учебного процесса, а также способствуют 

реализации многих принципов развивающего обучения. 

Основными направлениями применения ИТ в учебном процессе школы являются: 

 Разработка педагогических программных средств различного назначения; 

 Разработка web-сайтов учебного назначения; 

 Разработка методических и дидактических материалов; 

 Осуществление управления реальными объектами; 

 Организация и проведение компьютерных экспериментов с виртуальными моделями; 

 Осуществление целенаправленного поиска информации различных форм в глобальных и локальных 
сетях, её сбора, накопления, хранения, обработки и передачи; 

 Обработка результатов эксперимента; 

 Организация интеллектуального досуга учащихся. 
Наиболее широко в данный момент используются интегрированные уроки с применением 

мультимедийных средств. Обучающие презентации становятся неотъемлемой частью обучения, но это лишь 

простейший пример применения ИТ. 

В последнее время учителя создают и внедряют авторские педагогические программные средства, в 

которых отражается некоторая предметная область, в той или иной мере реализуется технология её изучения, 

обеспечиваются условия для осуществления различных видов учебной деятельности. Типология используемых 

в образовании педагогических программных средств весьма разнообразна: обучающие; тренажеры; 

диагностирующие; контролирующие; моделирующие; игровые. 

В учебном процессе высшего учебного заведения изучение ИТ предусматривает решение задач 

нескольких уровней: 

 Использование информационных технологий как инструмента образования, познания, что 

осуществляется в курсе «Информатика»; 

 Информационные технологии в профессиональной деятельности, на что направлена 

общепрофессиональная дисциплина «Информационные технологии», рассматривающая их теорию, 

компоненты, методику; 

 Обучение прикладным информационным технологиям, ориентированным на специальность, 

предназначенным для организации и управления конкретной профессиональной деятельностью, что изучается в 

дисциплинах специализаций. 

Например, дисциплина «Информационные технологии в экономике» и синонимичная ей 

«Информационные технологии в управлении» входит в образовательную программу обучения студентов 

экономических специальностей. Современный экономист должен уметь принимать обоснованные решения на 

основе информационных потоков, кроме традиционных экономических знаний студент должен быть знаком с 

процессом обработки данных и владеть навыками построения информационных систем. 

Методические материалы по данным дисциплинам многочисленно представлены в печати, в 

электронных вариантах, сопровождаются различными приложениями и прикладными программами. 

Разобраться в таком обилии предложенного материала самостоятельно достаточно сложно. Если взять, к 

примеру, только тот факт, сколько источников предложено в сети Интернет: список рекомендуемой 

литературы, интерактивные пособия и онлайн-учебники, рефераты и т.п. На запрос пользователя «Дисциплина 

«Информационные технологии в экономике» поисковая система Google.ru выдает около 400 тысяч ссылок. 

Разобраться в сложившейся ситуации и помочь в освоении учебного материала может помочь только 

квалифицированный специалист-преподаватель: он не только организует самостоятельную работу студентов 

(рефераты, тестирование, контрольные и курсовые работы), но в условиях регламента времени на изучение 

дисциплины умеет выбрать наиболее важные аспекты для изучения. В настоящее время преподаватели, 

преследуя подобные цели, создают авторские педагогические программные средства, реализованные в 

мультимедийной и гипермедийной форме на CD и DVD-дисках, на сайтах в сети Интернет. 

Послевузовское образование также ориентировано на внедрение ИТ: в учебные планы аспирантов и 

соискателей многих научных направлений включаются дисциплины, связанные с изучением и внедрением 

информационных технологий в научную и профессиональную деятельность. 

Повышение уровня компьютерной подготовки обучаемых, увеличение количества и расширение 

разновидностей авторских педагогических программных средств, использование новых информационных 

технологий в науке и образовании в целом, являются одним из основных направлений совершенствования 

среднего специального, высшего и послевузовского образования в нашей стране. 
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«ЕМХАНА» АҚПАРАТТЫҚ ЖҮЙЕ БАҒДАРЛАМАСЫ 

 

Қарағанды Қазақстан Республикасы Президентінің Іс басқармасы Медициналық орталығының «Қазіргі 

заманғы медициналық технологияларды енгізу орталығы» АҚ ұйымдастырған «Денсаулық сақтау саласындағы 

ақпараттық технологиялар: табыстар мен шақырулар» атты халықаралық конференциясы өтті, деп хабарлады 

ҚР Президентінің Іс басқармасы баспасөз қызметі.  

Қазіргі уақытта қоғамдық өмірде ақпараттың таралу қарқыны өте. Ақпаратты басқару компюьтерлерді 

қолданудың негізгі саласы болып табылады. Медициналық ақпараттық жүйелердің енгізілуі емхананың 

менеджментің жетілдірудегі әсері мәлімдеді. Қазіргі таңда емханада медициналық - технологиялық үдерістерді 

сүйемелдеу бойынша ақпараттық-талдамалық кезеңі іске асырылды. 

Жүйе үйлесімді және ықпалдастырылған функционалдық-кеңейтілген модулдер кешені болып табылады. 

Ол қауіп-қатерлерді, шығындарды және жұмсалған еңбекті азайтады. 

АЖ пайдалануы пациенттің деректерін түрлі мамандар арасында қағаз анализдерін жіберусіз 

орталықтандырылған түрде сақтауға мүмкіндік береді, сонымен қатар, бұл емханалық картадан немесе ауру 

тарихынан ақпаратты қарауға мүмкіндік берді. 

Емханалар үшін медицина-статистикалық ақпараттық жүйесінің пайдасы жайлы айтсақ: 

 медициналық мекемелерге науқастарды бекітуге сұраныстарды тіркеу;   

 қызмет көрсету аймақтары бойынша дәрігерлерді бекіту; қабылдауға жазылу;  

 ауруханаға жатуға, зерттеуден өтуге және ем алуға бағыттау;  

 үйге дәрiгердiң шақыруын тiркеу. 
Яғни, медициналық қызметкерлердің күнделікті жұмысында медицина-статистикалық ақпараттық 

жүйесінің С# тілінде SQL Server деректер базасың байланыстырып «Есхана» бағдарламалық жүйесі құрылды. 

База арнайы ақылы «Есханаға» арналған бағдарлама құрылды, бағдарламаға кіру сурет 1. Деректер 

базасына логин арқылы кіру керек. 

 

 
Сурет 1. Бағдарламаға кіру терезесі 

 

 
Сурет 2. Деректер базасында Ақылы Емхананың толықтай мәліметті 
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«Есхана» ақпараттық жүйе бағдарламасының негізгі формасы сурет 2 көрсетілген. Мұнда «Емхана» 

пациенттер, қабылдау және қызметтің құның есептеу мұмкіндігі туады. 

 

 
Сурет 3. Емхананың жұмысшылар туралы мәлімет 

 

Дәрігерлер терезесінде дәрігерлер туралы мәліметтер өңделеді сурет 3. Қарау терезесінде емдеуші 

дәрігер, емделуші пациент бойынша мәліметтерді. Анықтамалық жүйелер мәзірінде келесі терезелерді шақыру 

командалары орналастырылды: 

 дәрігерлер- дәрігерлер туралы мәліметтерді өңдеу терезесі;  

 кабинеттер – поликлиника кабинеттері туралы мәліметтерді өңдеу терезесі;  

 жұмыс уақыттары - поликлиника дәрігерлерінің жұмыс уақыттары туралы.  
Барлық терезелер интерфейсі ұқсас етіп құрылды. 

 
Сурет 4. Дәрі – дәрмектер туралы ақпарат 

 

Есханада дәрігерге аурулардың диагнозы бойынша дәрі беріледі сол дәрілердің тізімі сурет 4 

көрсетілген. Дәрі – дәрмектерді тапсырыс беруге болатын құжаттама сурет 5 көрсетілген. 

 

 
Сурет 5. Дәрі – дәрмектерді тапсырыс беруге болатын құжаттама 

 

Берілген жүйеде, кез келген өнімдегідей даму жолдары қарастырылған. Жұмыстың негізгі нәтижесі 

болып табылатын функционалдық МҚБЖ, ол Мәліметтер қорында сақталған ақпараттарға қол жеткізу 

әдістерінің жүзеге МҚБЖ орындайтын барлық функциялар ұқыпты түрде сарапталған және. 
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ЖАНАРМАЙ БЕКЕТІНЕ АРНАЛҒАН АҚПАРАТТЫҚ ЖҮЙЕ БАҒДАРЛАМАСЫ 

 

Автомобиль көлігін жанар-жағармай материалдарымен және арнайы сұйықтармен қамтамасыз ету 

тұрақты және жылжымалы құю бекеттері арқылы іске асырылады. Бұл бекеттердің дұрыс жұмыс істеу, 

ақпаратты өңдеу, есепке алу бағдарламалық жүйелер арқылы істеледі.  

Жүйенің ұйымдық құрылымы халық шаруашылығы салалары көліктерінің даму және территориялық 

орналасуына байланысты орналастыру қағидаларына негізделген. Жанармай құю бекеттерінің орналасу және 

техникалық жабдықьтарды қолдануы бойынша екі топқа бөлуге болады: тұрақты және жылжымалы, сұйық 

және газ тәрізді жанармайға арналған жанармай құю бекеттері. 

Жобаның таңдауы осы операциялық жүйесінде жолсілтегіш жұктеме құру болып табылады. “Жанармай 

бекеті” деп аталатын қаладағы автокөліктерге қызмет көрсету орталықтары туралы ақпарат бар жүктеме болып 

табылады. Бұл қаламен өте жақсы таныс емес адамдарға да, қаланы жақсы білетін адамдарға да көмек бола 

алатын жүктеме. Кез-келген қолданушы жүктемеге кіріп өзіне керекті ақпаратты таба алады.  

Жүктеменің жұмысын үшке бөліп қарауға болады. Біріншісі, жанармай бекеттерің орналасқан орындары 

және сол бекетте жанармайдың болу-болмауын шығарып береді. Екіншісі, қолданушының автокөлігін 

жөндетуге арналған қаланың “Жанармай бекеті” орталықтары туралы: қызметтің нақты қандай түрі 

көрсетілетіні туралы ақпарат ақпаратты ала алады. Үшіншіден, автокөлігін қайдан және қай жерде арзап 

тазалап алуға болатынын туралы ақпараттар алуға болады.  

Бұл жұмысты жасаудың басты себебі адамдарға пайдалы болатын жүктеме жасау. Пайдалылығын 

арттыру үшін қолданушылардың уақытын үнемдеуге мүмкіндік беретін баға беру, тікелей байлыныс жасау 

және сервис көрсету функциялары бар. 

Берілген жүйеде, кез келген өнімдегідей даму жолдары қарастырылған. Жұмыстың негізгі нәтижесі 

болып табылатын функционалдық деректер базасы, ол Мәліметтер қорында сақталған ақпараттарға қол жеткізу 

әдістерінің жүзеге “Жанармай бекеті” орындайтын барлық функциялар ұқыпты түрде сарапталған және. 

Жүктеменің жұмысын үшке бөліп қарауға болады. Біріншісі, жанармай бекеттерің орналасқан орындары 

және сол бекетте жанармайдың болу-болмауын шығарып береді. Екіншісі, қолданушының автокөлігін 

жөндетуге арналған қаланың “Жанармай бекеті ” орталықтары туралы: қызметтің нақты қандай түрі 

көрсетілетіні туралы ақпаратты ала алады. Үшіншіден, автокөлігіне қажетті тек жанаймай емес басқада мысалы 

майлар сатып алуға болады. 

Бағдарлама ақпараттық жүйенің өзіндік ерекшелігі бар класс болып табылады сурет 1 көрсетілген. 

 
Сурет 1. Жанармай бекетіне арналған ақпараттық жүйе бағдарламасының терезесі 

 

Кешенді-блокты салынатын жанармай құю бекеті – кешенді-блокты құрылғыларын орналастырудың 

жобалы негізгі жоспары қозғалыс қауіпсіздігі шарттарын көлік жолайрықтарын, жанармай құю бекетінің 

максималды өткізгіштік қабілетін ескере отырып стандартына сәйкес жетілдірілген. Сонымен барлық 

бағдарламалық жүйелермен қамтылған. 

 
Сурет 2. Жанармай бекетінде жұмыс істейтің жұмыскерлер терезесі 

 

Негізгі жоспардың жобалы үлгісі келесі басты жағдайларға байланысты:  

 Жанармай бекетінде автокөліктерді жанармаймен қамтамасыз ету; 
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 Тұрақты клиенттерді есепке алу;  

 Жанармай бекетінде жұмыс істейтің жұмыскерлер тізімі болу 

 Жанармайдың түрлерің есепке алу сурет 3. 

 

 
Сурет 3. Жанармай түрлері 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КНИЖНОГО МАГАЗИНА 

 

В настоящее время, несмотря на повышение компьютеризации общества, в сфере бизнеса и торговли до 

сих пор нет средств, позволяющих в достаточной мере автоматизировать процесс ведения документации и 

отчетности [1]. 

Одной из основных задач можно рассматривать проблему ведения отчетности, и оперативную 

корректировку данных при возникновении необходимости в этом. 

О своевременности и актуальности рассматриваемой проблемы говорит тот факт, что большую часть 

своего времени администрация магазина тратит на оформление первичной документации и получения отчетов. 

Огромное количество магазинов и отсутствие предложений в данной сфере гарантирует высокую потребность в 

данном продукте. 

Объектом для создания базы данных являлся книжный магазин. Данная база данных предлагает  

хранения данных, ввод и корректировку данных. 

Базу данных могут использовать не только администрация книжного магазина, но также и рабочий 

персонал магазина [11]. 

Так как существуют большие книжные магазины им необходимо иметь свою базу данных, чтобы 

контролировать информационный поток данных. Целью разработки проектирования базы данных книжного 

магазина является создание базы данных, которая может хранить данные и предоставлять пользователю 

удобную работу с данными. 

Для решения поставленной задачи наиболее удобным является среда программирования Delphi, т.к. 

выбранная среда программирования обеспечивает довольно высокую скорость разработки программ и 

позволяет создавать ПО высокого качества. 

Delphi обладает практически всеми возможностями современных СУБД. Она имеет встроенную 

поддержку языка структурированных запросов (SQL). Delphi позволяет создавать приложения для локальных и 

удаленных баз данных. Применительно к работе с базами данных, Delphi обеспечивает широкий набор 

инструментальных средств, поддерживающих современные технологии [7,9]. 

Каждое приложение, использующее базы данных, обычно, имеет по крайней мере по одному 

компоненту. 

Таблицы создаются в стандартном приложении поставляемым со средой Delphi – database . 

На рисунке 1 показана стартовая форма программного продукта. Для красоты оформления использовался 

сторонний плагин. Большинство людей занимавшихся разработкой Windows приложений знают насколько 

тяжело сделать произвольную форму. 
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Рисунок 1. Стартовая форма программного продукта 

 

Далее созданы все необходимые формы и добавлены компоненты приложения - dbGrid, AdoTable, 

DataSourse, AdoQuery. 

Для эстетической красоты приложения используем плагин Alpha Skin, применяем необходимый нам 

скин (внешний вид), как показано на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2. Главное окно 

 

Для администратора приложения разработана форма «Запрос - SQl», как показано на рисунке 3. Запросы, 

формы и отчеты, позволяют получить следующую информацию: 

- какие книги по конкретной тематике имеются на складе; 

- какие книги конкретного автора имеются на складе; 

- подготовить выручку от реализации за день, месяц. 

 

 
Рисунок 3. Окно формы «Запрос - SQl» 

 

Для повторного использования запроса - можно его сохранить, а затем заново запустить его на 

исполнение, как показано на рисунке 4. 

 
Рисунок 4. Окно формы сохранения запроса 

 

Данный проект был разработан в среде Delphi. Были созданы таблицы для хранения данных о книгах, 

складах, о наличии книг. 
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Пройдя все этапы разработки, получили полноценный программный продукт для книжного магазина 

выполняющий все заявленные ранее характеристики. 
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КРИПТОГРАФИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ В РАСПРЕДЕЛЕННЫХ СЕТЯХ 
 

Из теории динамических систем [1-4] известен такой факт, что для достаточно общих семейств 

хаотических динамических систем существуют периодические возмущения, приводящие к стабилизации цикла 

заданного периода. Предлагаемый криптографический метод базируется на этом факте. Информация 

шифруется с помощью такого метода. В качестве передаваемого сигнала используются возмущения, а ключом 

для расшифровки полученного сообщения служит вид отображения (т.е. вид функции, задающей отображение).  

Рассмотрим основные положения и результаты, полученные в теории динамических систем 

относительно стабилизации хаотического поведения. В настоящее время наиболее успешными методами 

стабилизации поведения (т.е. управления поведением) динамических систем являются метод 

мультипликативного воздействия с обратной связью и метод без обратной связи [4, 5]. Предположим, что 

рассматриваемая система задается обыкновенными дифференциальными уравнениями следующего вида: 

)a,x(vx 


, 
(1.1) 

где х = {x1, ..., xn} – совокупность динамических переменных, v = {v1, ..., vn} – некоторая n-компонентная 

нелинейная функция и а – управляющий параметр. Проблема управления поведением системы (1.1) 

заключается в том, чтобы найти такое внешнее возмущение G, при котором фазовый поток F
t
(x,G), 

порождаемый возмущенной динамической системой 

)G,a,x(vx '


 
(1.2) 

стремился бы к выбранному подмножеству A(G) ее фазового пространства. 

Подмножество A(G) может быть как аттрактором, так и неустойчивым множеством. В последнем случае 

возмущения G модифицируют систему (1.1) таким образом, что фазовые траектории подходят к подмножеству 

A(G) и остаются в достаточно малой его окрестностиUA(G) под действием G . 

Если внешние возмущения реализуются посредством мультипликативного воздействия по отношению к 

динамическим переменным хi, то говорят, что имеет место параметрическое (или мультипликативное) 

управление, поскольку, как правило, параметры мультипликативно включаются в динамическую систему.  

В этом случае регулирование состоит в такой модификации функции v в соотношении (1.1), чтобы новая 

система )t,a,x(vx ''


 имела бы требуемое (заранее выбранное) поведение. Здесь ))t(aa,x(v)t,a,x(v '''
10  

и параметр a1(t) обычно является Т-периодической функцией.  

Для параметрических возмущений с обратной связью учитывается текущее состояние системы: 

)))t(x(a,x(v)t,a,x(v ''  . В этом случае параметра должен изменяться специальным путем, и необязательно 

периодически. 

Достаточно часто в приложениях встречается ситуация, когда мультипликативное введение внешних 

возмущений в систему невозможно. Тогда фазовый поток F
t
(x,G), раскладывается на две составляющие: часть, 

соответствующую невозмущенному фазовому потоку F
t
(x), и компоненту F

t
(G), которая инициируется 

исключительно возмущениями F
t
(x,G) = F

t
(x) + F

t
(G). В этом случае имеет место аддитивное возмущение, т.е. 

v'(x,a',t) = v(x,a) + g(t), где g(t) обозначает внешнее воздействие. Таким образом, управление динамикой системы 

подразумевает приложение силовой компоненты к векторной функции. Поэтому данный тип управления 



413 

поведением динамической системы называется силовым. В свою очередь, если в силовом контроле учитывается 

обратная связь, то функция v модифицируется как  v'i  = vi (x,а) + gk(xi(t)),     i = 1,2, ..., n, 1kn. 

По ряду причин параметрический метод стабилизации динамики имеет определенные преимущества 

перед силовым. Во-первых, в приложениях к физическим, химическим и другим важным системам часто 

рассматриваются величины, которые являются пропорциональными динамическим переменным хi. Для таких 

систем v(0,a1,...,am) = 0, а гиперповерхности хi являются инвариантными множествами. Это означает, что 

система (1.1) отражает реальные процессы только на симплексе 









 


constx,xxX
n

i
ii

1

0
. 

В этом случае внешнее аддитивное воздействие может привести к тому, что фазовые траектории покинут 

множество X, пересекая гиперповерхности   хj =0.  Поэтому силовое воздействие может явиться причиной 

вырождения системы или выхода ее на нежелательный режим эволюции. Например, для биологических систем 

это означает вымирание части особей. В то же время, параметрическое воздействие означает изменение 

ресурсов системы и, таким образом, является более тонким в сравнении с силовым. Во-вторых, силовое 

возмущение гораздо труднее реализовать. Так, для химических систем силовой контроль подразумевает 

введение (и соответственно, удаление) дополнительных веществ; для биологических систем такой метод 

стабилизации может быть реализован через стерилизацию части особей или введением в сообщество 

дополнительных видов. С другой стороны, в противоположность параметрической стабилизации, силовой 

метод, как правило, приводит к требуемому результату для почти всех систем, поскольку во многих случаях ее 

естественное поведение может быть буквально «задавлено» внешней силой. Введение обратной связи является 

определенным преимуществом, поскольку в большинстве случаев такой способ управления приводит к 

требуемому результату: выбранный заранее седловой предельный цикл стабилизируется и, таким образом, 

исследуемая система выводится на требуемый режим движения. Однако этот метод эффективен, если только 

изображающая точка находится вблизи выбранного цикла. В противном случае необходимо использовать 

дополнительные способы воздействия. В то же время методы стабилизации без обратной связи не требуют 

введения постоянного компьютерного (или какого-либо другого) слежения за состоянием системы и менее 

подвержены воздействиям шумов, что существенно упрощает их использование в приложениях. 

Основные результаты, полученные в теории динамических систем и относящиеся к стабилизации 

хаотического поведения внешними возмущениями без обратной связи, сводятся к следующему [5, 6]. Пусть 

задана динамическая система (отображение) Ta:MM, 

Ta:xf(x,a), (1.3) 

гдеaA R  иf = {f1, …, fn}, x = {x1, …, xn}. Допустим, что эта система при определенных значениях 

параметра может иметь хаотическое поведение, т.е. существует некоторое подмножество Аc, AcA, такое, что 

для aAc динамика (1.3) (возможно, при некоторых начальных условиях) отлична от стационарной, 

периодической и квазипериодической. Для стабилизации хаотического поведения необходимо определить 

такое возмущение G, действующее на хаотическом множестве Аc, G :Аc Аc, 

G:ag(a),aAc, (1.4) 

чтобы результирующая возмущенная динамическая система 





 ,Aa,Mx),a(ga

),a,x(fx
:T

c

a


  
(1.5) 

обладала устойчивыми циклами. При периодическом возмущении преобразование G, задающее закон 

изменения параметра, определено лишь в конечном наборе точек {а1, a2, …, a} причем аi+1= g(ai),  i=1,2,…-1, 

и а1 = g(a), а1, a2, …, aAc. В этом случае удобно каждому возмущению периода параметраа поставить в 

соответствие вектор )a,...,a(â  1
   из  пространства   

R .  

Тогда  можно  рассмотреть множество  
}Aa,...,a,ji,j,i,aa),a,...,a(â:A...AAâ{A cjicccc   11 1

 

 RAc
, отвечающее всевозможным воздействиям периода , оперирующим в Ac.  

В работах [6, 7] было показано, что среди наборов }a,...,a,a{}â{  21
, составляющих множество Аc, 

существуют такие cd
ddd AA}a,a,a{ 21 , что отображение (1.5) обладает устойчивыми циклами конечных 

периодов, причем период t полученного устойчивого цикла всегда кратен периоду возмущения, t = k, где к = 

1,2,.... Такая ситуация оказывается типичной для большого класса хаотических отображений [8-10]. Более того, 

для любого семейства унимодальных и кусочно-линейных отображений возможно найти  такие  возмущения а1, 

a2, …, a,  при которых соответствующие возмущенные семейства обладают устойчивыми циклами с 

предписанными периодами.  

Этот результат основан на следующем свойстве: если для отображения Ta:xf(x,a), xM, аA, 

существует подмножество M такое, что для любых х1, х2  найдется a
*
A, для которого f(x1,a

*
) = x2 и 

имеется критическая точка хc такая, что  0  )a,x(fD|x/)a,x(f cxxx c

 при любом аA, то для любых 

x2, x3, ..., xt,  t = , существуют такие х1 и а1, а2, ..., а, что цикл  (x1, x2, ..., xt)  t = , будет устойчивым циклом 

возмущенного отображения Ta при параметрических возмущениях а1, a2, …, a. 
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В общем случае подмножество Ad, соответствующее стабилизированному поведению, имеет достаточно 

сложную структуру [9, 10]. Однако для квадратичного семейства 

Ta:xax(1-x), (1.6) 

с периодическим возмущением (а1, a2, …, a) подмножество Ad, отвечающее циклам периода t =  
оказывается целой областью и разбивается на такие подобласти, что возмущения из каждой такой подобласти 

приводят к стабилизации цикла определенного периода. Именно этот результат и позволяет эффективно 

использовать данное отображение для шифрования и пересылки скрытых сообщений.  

Рассмотрим подробнее периодически (с периодом ) возмущенное семейство (1.6). Его удобно 
переписать в следующем виде: 
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(1.7) 

Если это отображение имеет цикл периода t = , р = (x1, x2, ..., xt), то точки этого цикла будут 

удовлетворять следующей системе уравнений 
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(1.8) 

 

Для решения обратной задачи, т.е. нахождения значений параметров, при которых отображение (1.7) 

имеет заданный цикл р = (x1, x2, ..., xt), необходимо выразить аi, из системы (1.8): 
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(1.9) 

Очевидно, что при этом не для всех хt (0,1) имеет место  ai [0,4]. Однако при выполнении этого 

условия для любого цикла p = (x1, x2, ..., xt) найдутся такие параметры (а1, a2, …, at), при которых возмущенное 

отображение (1.7) будет обладать циклом р. При  121
1

 


t

i
ii )x(a)p(  он будет устойчив.  

С учетом равенств (1.9) это условие перепишется как: 
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(1.10) 

Поскольку при хс = 1/2 имеем (l - 2хс)/(l - хс) = 0, то неравенство (1.10) всегда может быть выполнено. 

Множество значений  (x1, x2, ..., xt), при которых ai [0,4] и удовлетворяется неравенство (1.10), образует в 

пространстве R
t
определенную область, каждая точка которой соответствует устойчивому циклу возмущенного 

отображения. Преобразуя эту область при помощи системы (1.9), получим соответствующую область значений 

параметров в параметрическом пространстве R
t
. 

Предлагаемый криптографический метод на основе стабилизации хаотического поведения динамических 

систем и будет использовать в качестве основополагающего начала для разработки алгоритмов 

криптографического преобразования информации на базе хаотического отображения.  

Предлагаемый криптографический метод базируется на таком известном факте из теории динамических 

систем: для достаточно общих семейств хаотических динамических систем существуют периодические 

возмущения, приводящие к стабилизации цикла заданного периода. Информация шифруется с помощью таких 

стабилизированных циклов. В качестве передаваемого сигнала используются возмущения, а ключом для 

расшифровки полученного сообщения служит вид отображения.  

В настоящее время имеются программные средства, реализующие криптографический метод на основе 

стабилизации хаотического поведения динамических систем [11]. 
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Тусжанова А.С. Қарағанды қаласы №41 жалпы білім беретін 

орта мектебі Биология пәні мұғалімі 

 

АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫҢ БІЛІМ БЕРУДЕГІ ТИІМДІЛІГІ 

 

Білім дегеніміз – тұлға жетістігі. Мұғалімнің білімін жетілдіру жұмыс жүйесі – нәтижеге бағытталған 

білім беру кепілі болып табылады. Егеменді еліміздің болашағы дарынды, білімді, ізденімпаз жастар тәрбиелеу. 

Оқушылардың ойлау қабілетін дамыту, ой-пікірінің дербестігі мен еркіндігін кеңейту, олардың өз бетімен білім 

алуға деген ынтасын арттыру, оны өз тәжірибелерінде жаңа жағдайларға байланысты қолдана алу, яғни 

біліктіліктерін қалыптастыру және дамыту болып табылады.  

Қазіргі кезде білім мен техниканың даму деңгейі әрбір оқушыға сапалы және терең білім беруіне жағдай 

жасап отыр. Осыған орай жаңа ақпараттық технологияларды пайдалана отырып оқушылар бойынан төмендегі 

қабілеттерді дамыту көзделеді:-білім, білік дағдыларын дамытуға қызығушылығын арттыру; жауапкершілік пен 

міндеттерін қалыптастыру; есеп пен талдау жасау дағдыларын үйрету; логикалық және ақпарттық ойлау 

қабілеттерін дамыту; өз бетінше ізденуге үйрету және компьютерлік сауаттылыққа тәрбиелеу; алған білімдерін 

өмірде қолдана білуге тәрбиелеу. Сонымен қатар ақпараттық технологиялар білім, білік дағдыны игеру үшін 

қажетті ресурс болып табылып, оқушылардың саналы тәрбие, сапалы білім алуына жағдай жасайды. 

Ақпараттық технология – компьютерлік техника негізінде ақпартты жинау, сақтау, өндеу және 

тасымалдау істерін қамтамасыз ететін математикалық және кибернетикалық тәсілдер мен қазіргі техникалық 

құралдар жиыны. Білім бері сапасын арттыру үшін мұғалім әр сабағын жүйелі, тартымды өткізу мен қатар жаңа 

оқыту технологияларын пайдалануға тиіс. Мұғалім оқушыға жағымды әсер ете отырып, іс-әрекет арқылы 

нәтижесін қолдана білуі керек. Жаңа ақпараттық технологияларды оқу-тәрбие процесінде қолдануда келесі 

мақсаттар қойылады: өз пәні бойынша оқу-әдістемелік электронды кешендер құру, әдістемелік пәндік Web-

сайттар ашу; жалпы компьютерлік желілерді пайдалану; бағдарламалау ортасында инновациялық әдістерді 

пайдаланып, бағдарламалық сайттар, құралдар жасау. (мультимедиалық және гипермәтіндік технологиялар); 

қашықтықтан оқыту (Internet желісі) барысында өздігінен қосымша білім алуды қамтамасыз ету. 

Ақпараттық білім беру төмендегідей біліктіліктерге сүйенеді: ақпараттық ұғымдар мен пайымдауға 

сүйену; тұжырым жасай алу; дәлелді пікір айта білу, мәлімдей білу, ақпараттық категориялар мен 

көрсеткіштерді пайдалана білу; сондай-ақ оқуда және өз қызметтеріне компьютерлік техниканы еркін 

пайдалана білуге үйрету; ақпараттық технологияның мүмкіндіктерін игеру; өзіндік оқу мен өзіндік іс-әрекеттің 

қалыптасуына әсерін бағалай білу; практикалық іс-әрекеттерге байланысты түрлі мәселелерді шешудің тиімді 

тәсілдерін таба білу. 

Әрбір адам ақпараттық технологияны жақсы білуі және өз іс-әрекетіне пайдалана алуы керек. 

Компьютер – ақпараттық процестерді таратуда қолданылатын ең негізгі құрал. Компьютер ақпараттарды 

автоматты өңдеуге арналған ақпараттық кешеннен және бағдарламадан тұрады. Сабақ барысында ақпараттық 

технологияларды қолдану мұғалімнің уақтын үнемдейді. Оқу материалының көлемін және деңгейін 

шығармашылық жоспарлауға, оқыту тәрбиелеу процесін ұйымдастыру формасының бір түрінен басқа 

ауысуына немесе өтуіне, барлық оқыту жүйелерін оңтайлы ұйымдастыруға мүмкіндік береді. 

Жаңа ақпараттық технология құралдары оқыту құралы қызметін атқарады. Оларға мыналар жатады:  

1) Электрондық оқулықтар 

2) Компьютер 

3) Электрондық анықтамалар мен энциклопедиялар 

4) Аудио және видиоматериалдар 

5) Интернет желісі 

6) Тестілеу жүйесі мен білімді бағалау 

7) Интерактивті тақта  

8) Электрондық пошта 

Заман ағымына қарай күнделікті сабаққа видео, аудио қондырғылары мен теледидарды, компьютерді 

қолдану айтарлықтай нәтижелер беруде. Кез-келген сабақта электрондық оқулықты пайдалану оқушылардың 
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танымдық белсенділігін арттырып қана қоймай, логикалық ойлау жүйесін қалыптастыруға, шығармашылықпен 

еңбек етуіне жағдай жасайды. Технологиялық жетістіктердің бірі – интерактивті тақта оқушылардың оқыту 

бағдарламасындағы көмекші құрал. Интерактивті тақтаның маңыздылығы: 

- Интерактивті тақтада жазба құралдары, маркерлер, құрал-саймандар панелі қарастырылған. 

- Интернетке қосылу мүмкіндіктері бар. 

- Жұмыс материалдарын, ақпаратты оқушыларға тиімді жеткізуге мүмкіндік береді. 

- Оқушылардың зейінін аударуға болады. 

- Анимациялық роликтер, коллекциялық суреттерді оқушылар назарына ұсына аламыз. 

- Арнайы бағдарламалар әзірлеп, веб сайттар мен кез-келген қосымшалардан ақпарат алып, өндеу 

жұмыстарын жүргізуге болады. 

Бұл нұсқаның жетістігі, оны компьютер жадында сақтау мүмкіндігі, оны компьютерлік желілер арқылы 

тарату болып табылады. 

Қазіргі замандағы ақпараттық технология әрбір оқушының білім алу үрдісінде шығармашылық қабілетін 

дамытуға айқын мүмкіндіктер береді. Дәл осы ақпараттық технология мен әрбір оқушының өзіндік білім алу 

траекториясын таңдауына жол беретін анық білім беру жүйесін құруды, оқу бағдарламаларының 

бағдарламалануы және өзгермелі бейімделінуі есебінен оқу үрдісінің біртұтастығын сақтай отырып, оны 

дараландыруға мүмкіндік беретін компьютердің маңызды дидактикалық қасиеті негізінде оқушылардың оқу 

үрдісінде танымдық қызметін тиімді ұйымдастыру арқылы жаңа білім алу технологиясын түбегейлі өзгертуді 

тығыз байланыстырады.  

Білім беру жүйесін ақпараттандыру дегеніміз – берілетін білім сапасын көтеруді жүзеге асыруға 

бағытталған процесс, яғни еліміздің ұлттық білім жүйесінің барлық түрлерінде кәдімгі технологияларды тиімді 

жаңа комплекстік ақпараттандыру технологияларына алмастыру, оларды сүйемелдену және дамыту болып 

табылады. 

Ақпараттық коммуникациялық технология электрондық есептеуіш технологиясымен жұмыс істеуге, оқу 

барысында компьютерді пайдалануға, модельдеуге, электрондық оқулықтарды, интерактивті құралдарды 

қолдануға, интернетте жұмыс істеуге, компьютерлік оқыту бағдарламасына негізделеді. 

Ақпараттық әдістемелік материалдар коммуникациялық байланыс құралдарын пайдалану арқылы білім 

беруді жетілдіруді көздейді. Интерактивті тақтаның мүмкіндіктері мұғалімдерге баланы оқытуда бейне және 

ойын бағдарламаларын тиімді пайдалануға мүмкіндік береді. Ақпараттық қоғамның негізгі талабы – 

оқушыларға ақпараттық білім негіздерін беру, логикалық-құрылымдық ойлау қабілеттерін дамыту, ақпараттық 

технологияны өзіндік даму мен оны іске асыру құралы ретінде пайдалану дағдыларын қалыптастырып, 

ақпараттық қоғамға бейімдеу. Демек, ақпараттық бірліктердің білімге айналуы-әлемнің жүйелік ақпараттық 

бейнесін оқушылардың шығармашылық қабілеттері мен құндылық бағдарларын дамыту арқылы 

қалыптастыруды көздейтін, адамның дүниетанымының құрамдас бөлігі болып табылатын интеллектуалды 

дамуды қалыптастырудың біржолы. 

Мұғалім қызметінде компьютер: 

- оқыту ақпаратының көзі (мұғалімді және кітапты жартылай немесе толық алмастыра алады); 
- көрнекі құрал (мультимедиа және телекоммуникация мүмкіндіктерімен сапалы жаңа деңгейде); 
- дербес ақпараттық кеңістік; 
- тренажер; 
- диагностика және бақылау құралдары. 
Жаңа ақпараттық технологияны сабақ барысында пайдалана отырып, оқушылардың білім, білік 

дағдырларын қалыптастыруға қызығушылығын арттырып, түрлі деңгейдегі тапсырмаларды орындатып, оны 

талдай білуге үйретуге болады. Логикалық ойлау қабілеттерін дамытып, интернет желісінен сабаққа қажетті 

деректерді өз бетімен іздей білуге және компьютерлік сауаттылықтарына жол аштық.     
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МЕТОД СОЗДАНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО УЧЕБНИКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВОЗМОЖНОСТЕЙ MS 

WORD 

 

В практической и педагогической деятельности, очень часто возникает задача создания электронных 

учебников. Как известно электронные учебники предназначены для освоения и восприятия материала 

обучаемых по самым разным направлениям.  
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Традиционно электронные ученики создаются с использованием   языка разметки гипертекста HTML. 

Это позволяет создать дизайн, ссылки, анимации и другие атрибуты использования современного 

программного обеспечения. Вместе с тем использование языка разметки гипертекста требует высокой 

квалификации разработчика, временных затрат, практического опыта в создании электронных учебников[1]. 

Ситуация сглаживается возможностью использования проблемно ориентированного программного 

обеспечения предназначенного именно для этих целей [2]. К такому программному обеспечению относятся: 

eBook Edit Pro, SunRav BookOffice, Java Books Maker, Adobe Captivate и др. 

Это программное обеспечение является платным, имеет ограничение в доступе и требует времени для 

освоения. Вместе с тем существует метод который позволяет создавать электронные ученики с использованием 

навыков стандартного прикладного программного обеспечения, стандартных навыков, не требующего опыта 

работы с языком разметки гипертекста HTML, позволяющая создать стандартный электронный учебник. Ниже 

приводится алгоритм по созданию электронных учебников с помощью MS Word. 

1.Создать на диске новую папку, в которой будут храниться файлы нашего будущего электронного 

учебника и назовем ее My_Site (или любое другое). 

2.Открыть текстовый редактор Microsoft Word  и сохранить новый, пока еще пустой файл как Web 

страницу под именем index в нашей папке My_Site (Меню > Файл > Сохранить как Web страницу). Имя первой 

главной страницы должно быть index.htm или index.html, в именах Web страниц не используйте заглавных 

букв.(рис.1) 

 

 
Рисунок 1. Сохранение документа в формате веб-страницы 

3.Набрать нужную информация, форматировать в привычном редакторе. (рис.2) 

 

 
Рисунок 2 Редактирование документа 

 

4.Вставить в среднюю ячейкунеобходимый рисунок, либо рекламный баннер партнерской программы 

(Меню > Вставка > Рисунок > Из файла). После вставки рисунка, Word автоматически создат каталог 

index.files, где разместить все вставленные файлы рисунки.(рис.3) 

http://soft.mydiv.net/win/download-Java-Books-Maker.html
http://soft.mydiv.net/win/download-Adobe-Captivate.html
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Рисунок 3 Вставка изображений 

 

5.Для создания текстовой гиперссылки необходимо выделить отрезок текста и прикрепить гиперссылку, 

для этого щелкнуть правой кнопкой мыши и в открывшемся меню выбрать Гиперссылка, затем ввести имя 

нужной вам ссылки и нажать Ок.(рис.4) 

 
Рисунок 4 Гиперссылки 

 

Таким образом, можно создавать все остальные страницы требуемого электронного учебника вставлять в 

них текст, рисунки, гиперссылки, фотографии и т.д. 

Имена файлов Web страниц могут быть произвольными, но в именах файла не должно содержаться 

заглавных букв, а имя первой главной страницы электронного учебника должно быть index.htm или index.html. 

Приведенный выше алгоритм позволяет создать электронный учебник с возможностью использования 

гиперссылок, графических и мультимедийных эффектов. Основным преимуществом является оперативность, 

автономная работа, использование возможностей MSWORD, гибкость документов, простота изготовления, 

минимальные финансовые затраты. 
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ «КЛИНИКА» 

 

Зрение каждого человека, как составляющая здоровья всего населения, становится фактором, 

определяющим не только полноценность его существования, но и потенциал его возможностей. Уровень 
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состояния здоровья глаз, в свою очередь, определяет меру социально-экономического, культурного и 

индустриального развития страны. С точки зрения устойчивого и стабильного роста благосостояния населения 

отрасль здравоохранения, представляющая собой единую развитую, социально ориентированную систему, 

призванную обеспечить доступность, своевременность, качество и преемственность оказания медицинской 

помощи, является одним из основных приоритетов в республике. Для лечения всякого рода заболеваний глаз 

граждане обращаются в медицинские учреждения, обычно это поликлиники или частные клиники.[1]  

«Центр Зрения» – это организация, которая работает с большим количеством людей и соответственно с 

большим объемом информации, как о сотрудниках, так и о пациентах. Врачам нужно всегда следить за 

данными о своих пациентах, о курсе лечения больных. А руководству необходимо быть в курсе событий о 

своих сотрудниках. Для этого нужна общая база данных, включающая всю необходимую информацию. В 

данном учреждении учет пациентов ведется записью в журнал вручную, клиника не пользуется каким либо 

программным обеспечением. За годы работы клиника заслужила репутацию высококлассного учреждения, 

оказывающего офтальмологическую помощь самого высокого уровня. Все специалисты-офтальмологи  дают 

консультации и оперируют исключительно в клинике, не совмещая прием в других медицинских учреждениях. 

C первого дня основания офтальмологической клиники  «Центр Зрения» принцип практики ее специалистов - 

всегда предоставлять пациентам только самое лучшее из того, чем на данный момент располагает современная 

офтальмология. Высокопрофессиональные врачи-офтальмологи работают на самом современном японском 

оборудовании, применяя передовые методики лечения глазных заболеваний.  

Любая организация нуждается в своевременном и автоматизированном  доступе к информации. И не 

исключение клиника «Центр Зрения». Клиника предлагает  разный спектр услуг: проверка зрения,  подбор 

очков, подбор контактных линз, обучение правильности использования очков и линз, обследование пациентов 

на различные глазные заболевания, лечение выявленных заболеваний, измерение глазного давления и многое 

другое. 

Использование концепции объектно-ориентированного программирования позволяет упростить 

разработку сложных программ и повысить их надежность. Однако объектно-ориентированная модель 

построения программы принципиально отличается от процессно-ориентированной. Ее основу составляет не 

алгоритм, а иерархия объектов, из которых состоит программа (хотя разработка отдельных объектов все равно 

требует алгоритмического подхода). Поэтому для эффективного использования ООП требуется иной взгляд на 

проблему. Иначе даже использование объектно-ориентированных языков не обеспечивает объектно-

ориентированного стиля программирования. 

В основе объектно-ориентированного программирования лежит идея объединения данных и действий, 

которые производятся над этими данными, в одной структуре. Каждая используемая в программе переменная 

имеет смысл только тогда, когда может принимать какие-либо значения. Множество значений, которые может 

принимать переменная, является определяющей характеристикой переменной и называется ее типом. Тип 

переменной, в свою очередь, определяет набор операций которые можно к ней применять. 

В объектно-ориентированном программировании базовыми единицами программ  и данных являются 

классы. 

Класс это структура данных, которая может содержать в своем составе переменные, функции и 

процедуры. Переменные, в зависимости от назначения, называются полями, или свойствами. Процедуры и 

функции, входящие в состав класса, называются методами.[2] 

Объектом или экземпляром класса называется переменная объектного типа. Чтобы объект мог 

обмениваться с другими объектами, используются свойства. Свойства объекта определяют его состояние. 

Технология ООП запрещает работать с объектом иначе, чем через методы, то есть изменение состояния объекта 

производится только через вызов метода этого объекта. Этим существенно ограничивается возможность 

приведения объекта в недопустимое состояние и несанкционированного разрушения объекта. 

Взаимодействие между объектами осуществляется с помощью сообщений. Объект может посылать 

сообщения другим объектам и принимать сообщения от них. Сообщение является совокупностью данных 

определенного типа, передаваемых объектом-отправителем объекту-получателю, имя которого указывается в 

сообщении. Получатель реагирует на сообщение выполнением некоторого метода, имя которого также может 

быть указано в сообщении, или никак не реагирует на него. 

Объект можно интерпретировать как модель некоторого реального объекта или процесса, которая 

обладает следующими свойствами: 

- поддается хранению и обработке 

- способна взаимодействовать с другими объектами и вычислительной средой, посылая сообщения и 

реагируя на принимаемые сообщения. 

В системе ООП совокупность объектов образует среду, в которой вычисления выполняются путем 

обмена сообщениями между объектами. 

Объектно-ориентированное программирование базируется на трех основных принципах: инкапсуляции, 

наследовании и полиморфизме. 

Инкапсуляция – это комбинирование данных с процедурами и функциями, которые манипулируют 

этими данными. Данные и методы используются для определения содержания и возможностей объекта. [3] 

Наследование – это возможность использования уже определенных классов для построения иерархии 

классов, производных от них. Новый, или производный, класс может быть определен на основе уже 
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имеющегося (базового). При этом новый класс сохраняет все свои свойства старого: данные объекта базового 

класса включаются в данные производного объекта, а методы базового класса могут быть вызваны для объекта 

производного класса, причем они будут выполняться над данными включенного в него объекта базового 

класса. Иначе говоря, новый класс наследует как данные старого класса, так и методы их обработки. [4] 

Полиморфизм дает возможность определения единого по имени действия, применимого одновременно 

ко всем объектам иерархии наследования, причем для каждого объекта учитываются особенности реализации 

данного действия. 

Целью создания проекта является, создание  информационной системы учета обращений клиентов и 

разработки программного обеспечения по управлению клиникой «Центр Зрения». В ходе выполнения данного 

проекта необходимо разработать информационную базу данных, которая поможет любому пользователю легко 

найти нужную информацию о любом сотруднике или пациенте. 

С помощью программы можно решить следующие задачи: 

– Замещение письменной регистрации пациентов на полностью автоматизированную, что значительно 
упростит затраты времени и сил на работу с пациентами. 

– Повысить оперативность работы с клиентами. Обеспечит возможность оказания услуг большему числу 
пациентов. 

– Повысит качество работы с клиентами. Уменьшит риск ошибок при редактировании и добавлении 
информации о пациентах. 

– Наглядность и структурность данных обеспечит удобство в работе с информацией. 
– Облегчит поиск повторных приемов людей. 
Для реализации базы данных выбрана программа Microsoft Access 2007. Связи в базе данных служат для 

обеспечения ссылочной целостности данных. Так же было установлено каскадное обновление данных для 

каждой из связей.  

Во время исследования предметной области и проведения анализа задач и функций, необходимых для  

работы клиники, будет использована база данных Access, состоящая из 7 таблиц, показанная на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Инфологическая модель БД 

 

Структура проекта  представляет собой набор программных единиц — модули проекта Delphi. Структура 

проекта разработана на основе входных выходных документов. Все объекты компонентов размещаются в 

объектах – формах. Для каждой формы, проектируемой в приложении, Delphi автоматически создает 

отдельный модуль, в который пользователь может ввести собственный код, создавая обработчики различных 

событий. Именно в модулях и осуществляется программирование задачи. Ссылочная целостность – это 

свойство, обеспечиваемое системами управления базами данных (СУБД), которое предотвращает ввод 

несогласованных данных пользователями или приложениями. В большинстве СУБД имеются различные 

правила ссылочной целостности, которые можно применить при создании связи между двумя таблицами. 

Перед тем как начать работу с программным продуктом «Автоматизация работы клиники «Центр 

Зрения» его необходимо скопировать на свой персональный компьютер. Для этого необходимо вставить диск в 

дисковод, затем с CD-диска скопировать папку «Центр Зрения». Если пользователю удобно работать с CD-

диска, то для этого необходимо в дисковод вставить диск и загрузить его. После чего в папке «Центр Зрения» 

открыть файл с названием Project1.exe. При запуске приложения откроется форма, в которой расположено 

главное меню программы, образец главного меню показан на рисунке 2. 
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Рисунок 2. Главная форма программы 

 

Главная форма, предназначена для выбора журналов, и действий над ними в программе. Кнопки, 

позволяют выполнить различные действия, такие как добавление, и изменение записей о пациентах. Таблицы в 

программе позволяют отобразить данные в более наглядном виде. Текстовое поле, предназначено для ввода 

различных данных с клавиатуры. Поле со списком, позволяет выбрать одно значение из предложенного списка. 

Уведомляющие сообщения – позволяют предупредить пользователя о его выполненных действиях. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ЧИСЛЕННОГО ДИФФЕРЕНЦИРОВАНИЯ В ПРИКЛАДНЫХ 

ЗАДАЧАХ 

 

В настоящее время использование информационных технологий, возможностей вычислительной техники 

происходит во всех отраслях человеческой деятельности. 

Не является исключением и решение математических задач. В ряде случаев численное решение является 

единственно возможным и позволяет получить адекватный результат с осуществлением дальнейшего  

анализа[1]. 

В качестве наглядного примера был выбрано вычисление производной степенной функции. 

Как известно, по определению производной 

                             (1) 

Вместе с тем также известно, что производная степенной функции 

 

 
Для использования численного метода был выбран определенный (произвольный ) шаг и вычислены 

численные значения непосредственно по формуле (1), а также так называемые аналитические значения, 

вычисленные непосредственно с использованием формулы (2). 

Сопоставление вычисленных значений, полученных по формулам (1) и (2) представлены в Таблице 1 

 

Таблица 1. Сопоставление вычислений значений аналитического и численного значений 
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1 1 1 3 2 50,00 1 7 3 133,33 1 31 5 83,87 

 

2 4 5 4 25,00 8 19 12 58,33 32 211 80 62,09 

 

3 9 7 6 16,67 27 37 27 37,04 243 781 405 48,14 

 

4 
 

16 9 8 12,50 64 61 48 27,08 1024 2101 1280 39,08 
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5 25 11 10 10,00 125 91 75 21,33 3125 4651 3125 32,81 

 

6 36 13 12 8,33 216 127 108 17,59 7776 9031 6480 28,25 

 

7 49 15 14 7,14 343 169 147 14,97 16807 15961 12005 24,79 

  8 64 17 16 6,25 512 217 192 13,02 32768 26281 20480 22,07 

  9 81 19 18 5,56 729 271 243 11,52 59049 40951 32805 19,89 

  10 100 21 20 5,00 1000 331 300 10,33 100000 61051 50000 18,10 

  11 121 23 22 4,55 1331 397 363 9,37 161051 87781 73205 16,60 

  12 144 25 24 4,17 1728 469 432 8,56 248832 122461 103680 15,34 

  13 169 27 26 3,85 2197 547 507 7,89 371293 166531 142805 14,25 

  14 196 29 28 3,57 2744 631 588 7,31 537824 221551 192080 13,30 

  15 225 31 30 3,33 3375 721 675 6,81 759375 289201 253125 12,47 

  16 256 33 32 3,13 4096 817 768 6,38 1048576 371281 327680 11,74 

  17 289 35 34 2,94 4913 919 867 6,00 1419857 469711 417605 11,09 

  18 324 37 36 2,78 5832 1027 972 5,66 1889568 586531 524880 10,51 

  19 361 39 38 2,63 6859 1141 1083 5,36 2476099 723901 651605 9,99 

  20 400 41 40 2,50 8000 1261 1200 5,08 3200000 884101 800000 9,51 

 

По данным соответствующем стандартному шагу ( в нашем случае h=1) построен график. На рис 1 

очевидно принципиальная возможность использования метода. При этом очевидно, что с увеличением числа 

итераций точность возрастает. 

Расчеты показывают, что изменение шага  не влияет на относительную ошибку вычислений. 

Сопоставление позволяет сделать вывод о принципиальной возможности использования метода замены 

аналитического решения численным  . 
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Рисунок 1. Относительная ошибка данных в зависимости от количества итераций для аналитического и 

численного вычисления  

 

В рамках проводимого исследования пример численного дифференцирования  использован в переходных 

процессах, описываемых простейшими дифференциальными уравнениями первого порядка. Переходные 

процессы рассматривались применительно к задачам разрядки конденсатора через активное сопротивление и к 

задаче остывания тела, являющейся основой проводимых исследований . 

Как известно процесс разрядки конденсатора, в соответствии с законом Ома  описывается 

дифференциальным уравнением  

UC+UR=0 (3) 

И после преобразований 

Uc/RC  (4) 

Очевидно ,что начальное значение будет Uo и после преобразований 

U C(t+dt)=Uc(t)- dt   (5) 

Численное решение сводится к тому, что в уравнении (5) вместо интервала dt выбирается шаг h 

Uc(k+1)=  Uck - h   (6) 
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Соответствующее численное решение для шага h=0,1 c параметрами активного сопротивления R=10
6  
Ом 

и емкости C=10 -
6 
Ф представлено в таблице 2 

 

Таблица 2. Численное решение дифференциального уравнения разряда конденсатора через активное 

сопротивление 

R(Ом) C(ф) h(с) Время(с) uc(k) uc(k+1) 

1000000 1E-06 0,1 0,1 20 17 

      0,2 17 14,45 

      0,3 14,45 12,2825 

      0,4 12,2825 10,44013 

      0,5 10,44013 8,874106 

      0,6 8,874106 7,54299 

      0,7 7,54299 6,411542 

      0,8 6,411542 5,449811 

      0,9 5,449811 4,632339 

      1 4,632339 3,937488 

      1,1 3,937488 3,346865 

      1,2 3,346865 2,844835 

      1,3 2,844835 2,41811 

      1,4 2,41811 2,055393 

      1,5 2,055393 1,747084 

      1,6 1,747084 1,485022 

      1,7 1,485022 1,262268 

      1,8 1,262268 1,072928 

      1,9 1,072928 0,911989 

      2 0,911989 0,775191 

 

Другая рассматриваемая в нашем исследовании задача – задача остывания тела рассматривалась еще в 17 

веке Исааком Ньютоном . 

Эксперименты того времени показали, что скорость охлаждения примерно пропорциональна разнице 

температур между нагретым телом и окружающей средой. Этот факт можно записать в виде 

дифференциального уравнения:  

 

dT/dt=k(T- TS)        (7) 

 

Скорость охлаждения зависит от параметра k- коэффициента теплопроводности 

В рамках практической реализации вторую практическую ситуацию рассмотрим применительно к 

стандартной криминалистической ситуации – определении времени совершения убийства по данным измерения 

температуры. Такая задача возникла в связи с рядом исследований, проводимых в Институте правовых и 

экономических исследований Карагандинского экономического университета.  

Для определения времени совершения преступления существуют стандартные методы. Один из наиболее 

известных методов предполагает осуществление двухкратного измерения температуры через определенный 

промежуток времени. 

С помощью уравнения (7) возможно расширения решения этой важной криминалистической задачи, 

построение температурных зависимостей от времени , возможность экспресс оценки уточнения времени 

совершения преступления в связи с малейшими уточнениями изменившихся условий. 

Входными данными являются в данном случае является TS - температура окружающей среды, To-

начальная температура тела (36-37), T1-температура первого замера, T2-температура второго замера тела через 

фиксированный промежуток времени.  

Уравнение (7) можно представить в виде  

 

ln(T- TS )=kt+ln(С)               (8) 

 

Записав уравнение (8) для двух значений T1 и  T2  можно получить значения коэффициента 

теплопроводности  по двум измеренным данным:k=ln(T2- TS)/ (T1- TS) 



424 

Таким образом аналогично первому рассмотренному примеру уравнение сведется к численному 

решению 

T(k+1)=T(k) –k(T(k)- TS)h (9) 

Численное решение уравнения для данных  TS =18(С),To =37(С),T1=27(С), T2= 26(С) представлено в 

таблице 3  

 

Таблица 3. Численное решение дифференциального уравнения остывания тела 

T (0) Твоз T обнар Тобнар+1 k h t T(k) dT T(k+1) 

37 18 27 26 -0,118 1 1 37,00 -2,24 34,76 

  18 27 26 -0,118   2 34,76 -3,95 30,81 

  18 27 26 -0,118   3 30,81 -4,53 26,29 

  18 27 26 -0,118   4 26,29 -3,90 22,38 

  18 27 26 -0,118   5 22,38 -2,58 19,80 

  18 27 26 -0,118   6 19,80 -1,27 18,53 

  18 27 26 -0,118   7 18,53 -0,44 18,09 

  18 27 26 -0,118   8 18,09 -0,09 18,01 

 

График охлаждения тела представлен на рис 2 

 
Рисунок 2. Зависимость охлаждения тела при температуре окружащей среды Ts=18(С). 

 

Оценки времени совершения преступления по вышеназванному методу совпадают с официальным 

оценками данных криминалистических оценок.Сопоставительные данные были взяты в [2].   

В заключении следует отметить: 

1) В ряде случаях вместо аналитических решений целесообразно использовать численные. Это позволяет 

не только упростить решение, но и получить наглядную и развернутую экспресс-информацию.            

2) Ряд задач и ситуаций несмотря на свою разную физическую сущность имеет одинаковые 

математические или аналоговые модели. Эффективное решение одной задачи может быть успешно 

использовано в моделировании и решении другой задачи 
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OLAP – ТЕХНОЛОГИЯЛАР ЖӘНЕ КӨПӨЛШЕМДІ МӘЛІМЕТТЕР БАЗАЛАРЫ 

 

Бүгінде ақпараттық технологиялардың дамуының келешегінің бағыттарының бірі шешім қабылдауды 

қолдау жүйелері болып табылады. Шешім қабылдауды қолдау жүйелері келесі технологияларға негізделеді: 

оперативті деректер қоры, деректер сақтаушысы, ақпаратты жедел аналитикалық өңдеу жүйелері және 

деректерді интелектуалды талдау жүйелері.  

Шешім қабылдауды қолдау жүйелеріне негізделген технологиялар терең зерттелген бағыттардың бірі 

болғанымен, әлі де ақпараттық технологиялар аймағында зерттеудің басым бағыттарының бірі болып 

табылады. Шешім қабылдауды қолдау жүйелері негізіндегі технологиялар үлкен көлемді деректерді талдауда 

және күрделі басқарушылық шешімдерді қабылдауда, әлеуметтік – экономикалық саланың кез келген 

аумағында қолданылады.  
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Шешім қабылдауды қолдау жүйелері – бұл шешім қабылдау ережелерін және сәйкес деректер базасын, 

сонымен қатар интерактивті компьютерлік моделдеуді қолданатын сұхбаттық автоматтандырылған жүйе.   

Кәсіпорын көлеміндегі ақпараттық жүйелер құрамына деректерді  көпөлшемді комплекстік талдауға 

арналған қосымшалар кіреді. Мұндай талдау нәтижесі, белгілі бір шешім қабылдауға көмектеседі. Сондықтан 

да мұндай жүйелерді – шешім қабылдауды қолдау жүйелері деп аталады.  

Шешім қабылдау басқару объектісі туралы нақты деректерге сүйене отырып жасалуы керек. Мұндай 

ақпарат әдетте оперативті деректер базасында – OLTP (Online Transaction Processing – нақты уақытта 

транзакцияны жедел өңдеу ) жүйесінде сақталады. Бірақ бұл жедел деректер талдаудың мақсатына сәйкес 

келмейді, себебі стратегиялық шешімдерді қабылдау үшін, біріктірілген ақпарат керек. 

Ыңғайлы түрде біріктірілген жеке деректер сақтау орнын құру осы мәселенің шешімі болып табылады. 

Деректер сақтаушыны құрудың мақсаты оперативті деректерді ықпалдау, актуализациялау болып табылады. 

Деректерді сақтаушы негізінде қорытынды есеп құруға болады және OLAP технологиясымен деректерді 

талдау және интелектуалды талдау мүмкіндігі бар. 

Деректерді бір уақытта бірнеше өлшемде талдау көпөлшемді талдау түрінде анықталады. Әрбір өлшем 

белгілі бір бағытта шоғырландырылған деректерден тұрады. Мұндағы әрбір жоғарғы деңгей сәйкес өлшем 

бойынша деректерді біріктіру дәрежесіне сәйкес келеді.  

Деректерді сақтаушы бірнеше оперативті деректер базасындағы ақпараттан тұрады. Сондықтан да көлемі 

жағынан деректерді сақтаушы - оперативті деректер базасының көлемінен әлдеқайда үлкен болады. Деректерді 

сақтаушыдан оперативті деректер базасынан тәуелсіз қолданылады, себебі аналитикалық қосымшалардың 

атқарымдылығына және өнімділігіне қойылатын талаптар транзакциялы жүйелерге қойылатын талаптардан 

өзгеше болады. Деректерді сақтаушы шешім қабылдауды қолдау қосымшалары үшін құрылады және белгілі бір 

уақытта жиналған, шоғырланған, біріктірілген талдауға қолайлы деректер түрінде болады.  

Шешім қабылдауды қолдау жүйелерінде бастапқы ақпарат қолданушыға қабылдауға және талдауға, 

қабылдауға ыңғайлы түрде өңделген, таңдауға ыңғайлы агрератты деректер түрінде беріледі. Әдетте, мұндай 

агрегатты функциялар, осьтері параметрлерден тұратын, ал ұяшықтар солардан тәуелді агрегаттық деректерден 

тұратын көпөлшемді(реляциялық емес) деректер жиынын құрайды. Мұндағы деректер реляциялық кестелерде 

сақталуы мүмкін. Әрбір осьтің бойымен деректер, әртүрлі дәрежедегі детализациялы иерархия түрінде 

ұйымдастырылуы мүмкін.  Мұндай моделдің арқасында қолданушылар күрделі сұраныстар құра алады, есептер 

құрастыра алады.  

Деректерді кешенді көпөлшемді талдау технологиясы OLAP (On-Line Analytical Processing)  атауына ие 

болды.[2]  

OLAP концепциясын 1993 жылы деректер базаларын зерттеуші және реляциялық деректер моделінің 

авторы Эдгар Кодд тұжырымдаған болатын.  

1995 жылы Эдгар Коддтың тұжырымдаған талаптары негізінде көпөлшемді талдауға арналған 

қосымшаларға қойылатын келесі талаптары көрсетілген FASMI (Fast Analysis of Shared Multidimensional 

Information) деп аталатын тест құрылған: 

 FAST (Жылдам)- қолданушыға талдау нәтижесін қолайлы уақытта беру(әдетте 5 секундтан аспайтын 

уақытта); 

 ANALYSIS (Талдау) -берілген қосымшаға тән кез келген логикалық және статистикалық талдау 

жасауды жүзеге асыру мүмкіндігі, және оны қолданушыға қолайлы түрде сақталуы; 

 SHARED (Бөлінетін) - сәйкес бұғаттау механизмдерімен және авторизацияланған кіру құралдарын 

қолдаумен мүмкіндігімен деректерге көпқолданушылық қатынауды ұйымдастыру; 

 MULTIDIMENSIONAL (Көпөлшемді) - деректерге көпөлшемді концептуальды қатынау; 

 INFORMATION (Ақпараттар) - қайда орналасқандығынан және көлемінен тәуелсіз кез келген 

ақпаратқа қатынау мүмкіндігінің болуы. 

OLAP қызметтілікті қарапайым офистік қосымшалардың деректерді талдау құралдарынан бастап 

серверлік жабдықтарға негізделген аналитикалық жүйелерге дейінгі әртүрлі әдістермен жүзеге асыруға болады.  

OLAP аббревиатурасы ағылшынның  On-Line Analytical Processing –бұл  программалық өнімнің емес, 

технологияның атауы. OLAP – қазақшасы деректерді жедел өңдеу. 

Көпөлшемді деректер моделінің негізгі түсініктері: 

1. Көрсеткіш – бұл талдау объектісінің шамасы. Ол, мысалы,  тауардың сатылу көлемі немесе сатудан 

түскен түсім. Бір OLAP куб бір немесе бірнеше көрсеткіштен тұрады. 

2. Өлшем(dimension) – бұл иерархиялық құрылымда ұйымдастырылған және сандық көрсеткішті 

ақпараттық контекстте қамтамасыз ететін бір немесе бірнеше типті объектілердің жиыны. Өлшемді көпөлшемді 

текше қаңқасы түрінде бейнелеу қабылданған. 

Жиыны өлшемді құрайтын объектілер өлшем мүшелері (members) деп аталады. Өлшем мүшелері 

гиперкубтың осьтерінде нүктелер немесе бөліктерін көрсетеді. Мысалы, уақыттық өлшем: Күндер, Айлар, 

Тоқсандар, Жылдар – талдауда жиі қолданылады, келесі мүшелерден тұруы мүмкін: 2002 жылдың 8 мамыр, 

2002 жылдың мамыры, 2- тоқсан 2002 жыл және 2002 жыл. Өлшемдердегі объектілер әртүрлі типті болуы 

мүмкін, мысалы «шығарушылар» - «автомобиль маркасы» немесе «жылдар» - «тоқсандар». Бұл объектілер 

біртиптің объектілері иерархияның тек бір деңгейіне жататындай қылып ұйымдастырылған болуы тиіс. 

3. Ұяшықтар (cell) – қайсыбір көрсеткіштің нақты бір мәніне сейкес келетін кубтың ең кіші құрылымы. 

Ұяшықтар кубтың ішінде орналасады және соның ішінде көрсеткіштің сәйкес мәнін бейнелеу қабылданған. [3] 
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Өлшеулер гиперкубтың ұяшықтарында орналасатын көрсеткіштердің мәндерін идентификациялауға 

қолданылатын индекстер қызметін атқарады. Әртүрлі өлшемдердің мүшелерінің қиыстырылуы, белгілі бір 

көрсеткіштің мәнін анықтайтын координата ролін атқарады.  Текше үшін бірнеше көрсеткіш 

анықталатындықтан, барлық өлшемдердің мүшелерінің қисындастырылуын, әрбір көрсеткіштің мәндері мен 

ұяшықтарын анықтайды. 

 
1 - сурет. OLAP-текше. 

 

Өлшемдерге қарағанда, көрсеткіштердің барлық мәндері болмауы мүмкін, яғни берілген көрсеткіштердің 

мәндері бос мәнге ие болуы мүмкін.  

OLAP жүйенің жұмыс жасауының жалпы сұлбасын келесі суреттен көруге болады: 

 
2 - сурет.  OLAP жүйенің жалпы сұлбасы. 

 

Жұмыс алгоритмі мынадай: 

1. Жазық кесте түрінде деректер немесе SQL сұраныс түрінде  нәтижені алу. 

2. Деректерді кэштеу және оның көпөлшемді текшеге түрлендіру. 

3. Тұрғызылған текшені кросс-кесте немесе диаграмма көмегімен өрнектеу.[2] 

Деректерді таңдау есептерінің екі негізгі шешімі бар. Біріншісі - Multidimensional OLAP (MOLAP) деп 

аталады, сервер жағында көпөлшемді деректер базасы көмегімен жүзеге асыру механизмі, екіншісі, Relational 

OLAP (ROLAP) – Реляциялық ДББЖ – не SQL сұраныстар негізінде текше құрастыру. Бұлардың әрбіреуінің 

жақсы және кемшіл тұстары бар.  

Дәстүрлі реляциялық серверлер, күрделі OLAP-сұраныстарды және көпөлшемді деректерді ұсынуды 

тиімді қамтамасыз етпейді. Бірақ, дегенменен реляциялық деректер базалары серверінің келесі үш түрі – 

реляциялық, көпөлшемді және гибридті оперативті аналитикалық өңдеу – Реляциялық деректер базасын 

басқару жүйесін қолданып OLAP- операцияларды деректер сақтаушысында орындауға мүмкіндік береді. 

ROLAP серверлері деректер сақтаушысы бар негізгі реляциялық серверлер мен алдыңғы қатарлы клиенттік 

құралдар арасында орналасқан. ROLAP серверлері көпөлшемді OLAP-сұраныстарды қолдайды және нақты бір 

реляциялық серверлерге үйлестірілген. ROLAP серверлерінің кемшілігі OLAP және SQL стильдері арасындағы 

өзгешелік, жұмыс өнімділігін төмендетеді. Дегемен Oracle, IBM DB2 және Microsoft SQL Server тектес 

реляциялық деректер базасының серверлерінде жүзеге асырылған OLAP есептеріне бағытталуған SQL 

кеңейтілулері өнімділік жетіспеушілігі азайтады. Median, mode, rank, percentile сияқты функциялар, агрегаттық 

функцияларды толықтырады. Басқа қосымша мүмкіндіктерге орын ауыстыратын терезелердегі агрегатты 

есептеулер, есептерді құруды, қолдауды, жетілдіру үшін ағымдық жинақтық мәндер және үзу нүктелері 

жатады. 

Көпөлшемді электрондық кестелер, әртүрлі атрибуттар жиынын топтауды талап етеді. Осы талаптарды 

қанағаттандыру үшін,  SQL  roll-up және cube операторларымен толықтырылды. 

MOLAP – серверлік сәулеті негізгі реляциялық жүйелердің қызметіне негізделмейді, бірақ көпөлшемді 

сақтау механизмі көмегімен деректерді көпөлшемді ұсынуды қолдайды. MOLAP негізгі артықшылығы 

индекстелудің ерекше қасиеттері; кемшілігі дискілік кеңістікті қолданудың төмен коэффициенті.  

HOLAP - ROLAP и MOLAP технологияланының артықшылықтарын біріктіретін гибридті сәулет. 

деректер неғұрлым тығыз болса MOLAP технологиясы жақсы жасайды, ал , ROLAP сирек деректермен жақсы 

жұмыс жасайды. HOLAP серверлері, тығыз облысқа - MOLAP технологиясын, ал ROLAP көпөлшемді 
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кеңістіктің сирек бөлігіне  қолданылады. HOLAP серверлері сұраныстарды, кішкене ішкі сұраныстарға бөледі, 

оларды сәйкес деректер фрагменттеріне жібереді, қорытынды нәтижелерді біріктіреді, сонан соң оны береді.  

Қазіргі замандағы аппараттық және программалық жабдықтардың дамуының деңгейі басқарудың әртүрлі 

деңгейлеріне оперативті ақпаратты деректер базасына жаппай енгізу мүмкіндігін берді. Өзінің жұмыс жасау 

үрдісінде, өндірістік кәсіпорындар, коорпорациялар, ведомстволық құрылымдар, мемлекеттік басқару және 

жергілікті басқару органдары үлкен көлемді ақпарат жинайды. Олардың ішінде пайдалы аналитикалық 

ақпаратты алудың үлкен мүмкіндіктері бар.[1]  
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ПРИМЕНЕНИЕ ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОБУЧЕНИЯ 

 

Государственная политика информатизации общества и образования Республики Казахстан проводится с 

учетом мировых тенденций повышения роли информационно- коммуникационных технологий в системе 

образования и увеличения затрат на развитие аппаратно-программного обеспечения и разработку цифровых 

образовательных ресурсов. Информатизация общества и образования отражены как важнейшие механизмы 

формирования конкурентоспособности национальной экономики в ряде государственных программ и стратегий 

таких как, Послание Президента Республики Казахстан Н.А.Назарбаева «Стратегия вхождения Казахстана в 

число 50-ти наиболее конкурентоспособных стран мира. Казахстан на пороге нового рывка в своем развитии», 

Государственная программа развития образования Республики Казахстан на 2011 -2020 годы, Стратегия 

информатизации системы образования Республики Казахстан до 2020 года. В русле информатизации 

образования в Государственной программе развития образования Республики Казахстан на 2011 -2020 годы 

определены следующие программные цели и задачи [1]: 

 обеспечение равного доступа всех участников образовательного процесса к лучшим образовательным 
ресурсам и технологиям;  

 обеспечение функционирования системы обучения в течение всей жизни;  

 создание условий для внедрения автоматизации учебного процесса. 
Решение поставленных задач во многом связано с внедрением и развитием технологий дистанционного 

обучения, развитие которых особенно активизировалось в вузах Казахстана за последние пять лет. 

Дистанционное обучение - это способ обучения на расстоянии, при котором преподаватель и обучаемые 

физически находятся в различных местах. С методической точки зрения под дистанционным обучением будем 

понимать «взаимодействие учителя и учащихся между собой на расстоянии, отражающее все присущие 

учебному процессу компоненты (цели, содержание, методы, организационные формы, средства обучения) и 

реализуемые специфичными средствами Интернет - технологий или другими средствами, 

предусматривающими интерактивность» [2]. 

Дистанционное обучение можно представить как заочное обучение, но организованное посредством 

компьютерных и сетевых средств обучения. Если говорить о дистанционном образовании, то под 

дистанционным образованием будем считать «процесс передачи знаний». В то время как дистанционное 

обучение — это «процесс получения знаний». По способу получения учебной информации используемые для 

организации дистанционного обучения компьютерные средства можно разделить на:  

 синхронные; 

 асинхронные.  
Синхронные системы предполагают одновременное участие в процессе учебных занятий обучаемых и 

преподавателя. К таким системам относятся: интерактивное ТВ или телеконференции, конференции (чаты), 

аудио и видеоконференции (вебинары). В настоящее время для организации видеоконференций существует 

большое количество решений, отличающихся по назначению (внутреннее, внешнее использование, вещание), 

типу (персональные, групповые, комнатные), виду (точка — точка и многоточечные), реализации (аппаратные 

и программные), используемым протоколам, стоимости и так далее. Рыночная цена коммерческих и особенно 

аппаратных решений довольно высока, однако применение свободного ПО поможет снизить затраты. 

Система веб-конференций Apache OpenMeetings позволяет организовать проведение аудио - и 

видеосовещаний в многоточечном режиме, когда к серверу подключены десятки человек [3].  
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Асинхронные системы не требуют одновременного участия в процессе обучения обучаемых и 

преподавателя. В данном случае обучаемый сам планирует свои занятия. Дистанционные курсы строятся на 

основе печатных материалов, аудио - и видеокассет, дисков, электронной почты, электронных курсов, 

опубликованных на web-сайтах и т.д. Современные системы дистанционного обучения включают в себя как 

элементы синхронных, так и асинхронных систем и относятся к смешанным системам обучения. Их мы будем 

называть электронными системами обучения или e-learning системами. Особой популярностью в последнее 

время пользуются такие e-learning системы, как системы управления курсами (Courses Management System - 

CMS). CMS - это система, специально разработанная для создания качественных онлайн - курсов 

преподавателями и публикации их на Веб - сайтах. Системы управления курсами часто так же называют 

системами управления обучением (Learning Management Systems - LMS) или виртуальными образовательными 

средами (Virtual Learning Environments – VLE). В любом случае речь идет о системах онлайн - обучения, 

позволяющих публиковать курсы на Веб - сайтах. Системы управления курсами по типу распространения 

делятся на коммерческие и системы, распространяемые с открытыми исходными текстами или относящиеся к 

свободному программному обеспечению. 

Свободное программное обеспечение распространяется бесплатно. В то время как программное 

обеспечение с открытыми исходными кодами может распространяться и на платной основе. К коммерческим 

системам управления курсами относятся такие популярные системы управления курсами как WebCT, 

BlackBoard, Prometey, eLearning Server 3000 и др. Среди систем управления курсами, распространяемых с 

открытыми исходными кодами, огромное количество качественных систем управления обучением, 

предоставляющие эффективные технологии для построения процесса обучения. Наиболее популярные среди 

них aTutor (http://www.atutor.org), Claroline (http://www.claroline.org), BlackBoard (http://www.blackboard.com) и 

Moodle (http://www.moodle.org).  

Лидером среди систем управления обучением является Moodle, которая предоставляет как эффективные 

инструменты для поддержки процесса обучения, так и перевод интерфейса системы более чем на 70 языков. 

Система управления курсами Moodle (CMS Moodle) специально разработана для создания 

дистанционных курсов преподавателями и их публикации на Веб - сайтах. В основе проекта Moodle лежит 

теория социального конструктивизма в обучении [4]. 

Moodle распространяется как программное обеспечение с открытыми исходными кодами 

(http://www.opensource.org/docs/definition_plain.html) под лицензией GNU GPL (General Public License — 

Универсальная общедоступная лицензия GNU) (http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html). Это означает, что Moodle 

защищается действующим международным и национальным авторским правом, но его использование 

предоставляет ряд дополнительных свобод и возможностей по сравнению с обычным коммерческим 

программным обеспечением [5]. 

Слово "Moodle" — это акроним слов "Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment" 

(Модульная объектно-ориентированная динамическая обучающая среда). Само название системы уже говорит о 

том, что эта система состоит из набора функциональных элементов, называемых модулями. Каждый модуль 

отвечает за выполнение определенных функций, например, модуль Форум позволяет в процессе онлайн-курса 

создавать форумы и обмениваться сообщениями, а модуль Тест позволяет создавать и выполнять тесты. 

Модульная структура системы позволяет легко ее настраивать под нужды любого учебного процесса. 

Коротко о возможностях Moodle для студентов. 

После регистрации в системе Moodle, например на сайте http://moodle.ksu.kz пользователь может стать 

студентом любого курса. Для коммуникации студенту предлагаются форумы, система обмена сообщениями, 

чаты и др. инструменты. Любой пользователь Moodle может рассказать сообществу курса о себе, используя 

блог. Студенту предоставляется доступ к текстовым материалам курса, заданиям, тестам и другим элементам 

курса. 

Moodle используется без модификаций на операционных системах Unix, Linux, FreeBSD, Windows, Mac 

OS X, Netware и любых других системах, поддерживающих PHP. Данные хранятся в единственной базе 

данных: MySQL и PostgreSQL (наилучшая поддержка), но могут быть использованы и коммерческие системы 

управления базами данных. Moodle легко инсталлируется. Не вызывает затруднений и обновление программы 

при переходе на новые версии. Последние версии СДО Moodle можно скачать с сайта мирового сообщества 

пользователей Moodle - http://www.moodle.org. 

Moodle устанавливается на сервер и пользователи получают доступ к серверу по сети через браузер 

(Internet Explorer, Mozilla FireFox, Opera и т.д.). Требования к клиентским машинам небольшие - главное чтобы 

работал браузер, так что подойдет практически любой современный компьютер, с которого можно выходить в 

интернет. Вся обработка информации осуществляется на сервере. Требования к серверу следующие [5]: 

Дисковое пространство: 200 mb свободного места диске под сам Moodle плюс дополнительное место 

(минимум - 5Gb), которое используется для хранения ваших материалов. Оперативная память: минимум 256mb, 

рекомендуется - 1Gb и больше. Считается, что на каждые 10-20 одновременно работающих пользователей 

требуется гигабайт оперативной памяти. Одновременно работающими пользователями считаются 

пользователи, выполняющие какие-то действия в течении нескольких секунд. Если человек просто зашел в 

систему под своим логином-паролем, загрузил страницу с теоретическим материалом и читает её уже пять 

минут, то считается, что он был активным пользователем пять минут назад, сейчас ресурсы системы на него не 

тратятся. Из этих требований видно, что ресурсов любого современного компьютера хватит для работы в среде 

http://www.moodle.org/
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Moodle и, если не планируется одновременно большое количество участников, в тоже время этот же компьютер 

может выполнять и какие-то дополнительные функции, например, использоваться также как файловый сервер.  

В рамках обновления системы подготовки педагогов в вузах, решения проблемы дефицита 

высококвалифицированных педагогических кадров с академической степенью магистра педагогических наук, 

компетентных в менеджменте образования, рабочая группа Карагандинского государственного университета 

им. академика Е.А. Букетова принимает участие в реализации международного проекта TEMPUS IV 

«Модернизация и развитие учебных программ по педагогике и управлению образованием в странах 

Центральной Азии (EDUCA)» [6]. 

В результате проведенной работы была разработана модульная образовательная программа для 

специальности «6М010300 – Педагогика и психология» со специализацией «Менеджмент в образовании».  

Особенностью образовательной программы подготовки магистров является направленность на 

профессиональный менеджмент, что обосновывается мировыми тенденциями развития экономики и 

образования, изменениями запросов потребителей образовательных услуг.  

Разработке образовательной программы для специальности «6М010300 – Педагогика и психология» со 

специализацией «Менеджмент в образовании» предшествовала следующая работа. Выявление существующих 

проблем в подготовке педагогических кадров и администраторов образовательных заведений. В их числе: 

 низкий статус профессии педагога; 

 отсутствие действенных механизмов внешнего контроля качества образования; 

 дефицит педагогических кадров с академической степенью магистра и доктора PhD; 

 отсутствие нормативной базы и целенаправленной подготовки педагогов для работы в 12-летних 

школах; 

 недостаточное развитие менеджмента в образовании; 

 слабое качество образовательных услуг, предоставляемых малокомплектными школами; 

 недостаточное развитие инклюзивного образования. 
В период с 20.04.2012 по 28.08.2012 года проведено интервьюирование и анкетирование руководителей и 

сотрудников организаций, координирующих соответствующие вопросы, а также администраторов и 

преподавателей вузов, осуществляющих подготовку специалистов. Основными целями анкетирования и 

интервьюирования были:  

 определение рабочих мест, которые будут покрыты за счет новых учебных программ университета; 

 определение навыков, необходимых для этих предприятий и организаций; 

 выявление потребностей в обучении для бизнеса. 
Данная работа позволила: 

 определить компетенции, ожидаемые от выпускников разрабатываемой специальности; 

 выявить потребности образования. 
Кроме этого, проведен анализ результатов научных работ и документов, посвященных проблеме 

педагогического образования и образовательного менеджмента в Казахстане. Данный анализ дал 

дополнительный материал для уточнения содержания образовательной программы, а так же позволил создать 

первичный банк методической литературы.  

Таким образом, актуальным остается задача изменения парадигмы образования, применения 

компетентного подхода в образовании. Большой проблемой для вузов остается наличие подготовленных 

менеджеров образовательных учреждений. Подготовка профессионалов такого уровня в большинстве регионов 

не ведется. Образовательный рынок (детские сады, школы, начальное, среднее и профессиональное 

образование) нуждается в профессионалах, имеющих необходимые педагогические и управленческие навыки. 

В связи с этим, данный Проект позволил внести изменения в структуру педагогического и менеджмента 

образования, объединить программы педагогического образования на всех трех уровнях: бакалавриат, 

магистратура и PhD, что позволит организовывать более эффективный менеджмент учебными заведениями.  

Цель образовательной программы – подготовка магистра на основе многоуровневой системы с 

различными возможностями построения траектории развития карьеры педагога-психолога, не только в 

академических, научных, но и управленческих направлениях. 

Задачи образовательной программы:  

- выполнение социального заказа общества по развитию и формированию личности обучающихся; 

- повышение уровня качества образования в соответствии с требованиями отечественных и мировых 

стандартов; 

- овладение передовой психолого-педагогической технологией и внедрение ее в практическую 

деятельность;  

- формирование профессиональной этики и культуры менеджмента в образовании; 

- организация и проведение научно-исследовательской деятельности в области педагогики, психологии и 

менеджмента образования; 

- обеспечение высокого профессионализма, способности к креативности мышления, гарантирующих 

профессиональную мобильность и адаптацию к требованиям международного рынка труда, потребности и 

навыков самостоятельного творческого овладения новыми знаниями в течение всей их активной 

жизнедеятельности. 
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На встрече в Душанбе была уточнена структура учебной программы (общее распределение программы 

по академическим периодам) и ее содержание.  

Программа построена с учетом требований, предъявляемых к менеджерам образования, способствует 

повышению умений руководителей выявлять и структурировать проблемы, собирать и анализировать 

информацию, готовить при необходимости альтернативные решения и выбирать наиболее оптимальный 

вариант из ряда альтернатив. 

По образовательной программе «Менеджмент в образовании» коллективу КарГУ был распределен 

Модуль 8 – Методология научно-исследовательских работ, который включает 2 дисциплины: Теория 

исследования и Методические основы исследования.  

В рамках данного модуля были разработаны:  

- описание модуля; 

- знания и навыки матрицы для каждой из двух дисциплин модуля; 

- спецификация для каждой дисциплины, включающая цель, содержание и планируемые результаты по 

каждой теме курса, методы обучения и преподавания, оценку результатов обучения, рекомендуемую 

литературу. 

После посещения представителями КарГУ обучающего семинара «Дистанционное и онлайн - обучение», 

проводимого в КазНПУ им. Абая (г. Алматы, июнь 2014г.) и проведения ими соответствующего семинара в 

КарГУ были подготовлены IТ-специалисты по использованию и управлению технологий электронного 

обучения, развитию модулей и материалов для программ электронного обучения. Программа Moodle 

апробирована в КарГУ и для нее подготовлены, разработанные нами дисциплины 8 модуля. 

Для каждой дисциплины разработаны лекционные и практические занятия, контрольные вопросы и 

тесты, презентации по каждой теме курса, которые загружены в оболочку программы Moodle. 

Незапланированным позитивным эффектом от реализации Проекта является повышение мотивации 

преподавателей к научным исследованиям и внедрению инновационных технологий. Незапланированных 

негативных эффектов не обнаружено. 

Таким образом, разработанная и внедренная в учебный процесс образовательная программа по 

специальности «5В010300 – Педагогика и психология» со специализацией «Менеджмент в образовании», 

позволяет осуществлять подготовку специалистов, нацеленных на продвижение Казахстана в число наиболее 

развитых стран мира со стабильной социальной политикой, инновационной наукой, конкурентоспособной 

системой образования. 
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РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

В современных экономических условиях возрастает актуальность создания и внедрения новых форм 

управления, гарантирующих максимальную эффективность деятельности лечебно-профилактических 

учреждений при минимальных затратах и высоком качестве оказания медицинской помощи. 

С развитием прогресса и компьютерного рынка программного обеспечения, в больнице возникла 

необходимость создания автоматизированной информационной системы, способной оперативно выдавать 

результаты поиска, заменить архивы на структурированное хранение в электронном виде.  

В обязанности медработника входит осмотр и наблюдение за здоровьем пациентов, ежедневное 

заполнение журналов, которые хранятся в большом количестве. Для поиска необходимой информации, 

создания отчетной документации медработник затрачивает много времени.  

Решением этих проблем является автоматизация деятельности медработника. Преимущества хранения 

информации в электронном виде: все сведения собраны в одном месте, расходы на содержание архива меньше, 

чем при обычных способах хранения, любой документ можно найти за считанные минуты. Благодаря 

автоматизации оформления документации медработника, которая на данный момент оформляется вручную, у 

https://docs.moodle.org/30/en/Installing_Moodle
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медработника сократится время на заполнение документации, на поиск необходимой информации и на 

создание отчетной документации. 

Медицинское учреждение стремится к выполнению следующих задач:  

 идентификация задач и концентрации усилий на потребностях и ожиданиях пациентов; 

 достижение и поддержка желаемого качества продуктов и услуг для удовлетворения заявленных или 
предполагаемых потребностей потребителей; 

 мониторинг результатов, достигнутых в предоставлении медицинских услуг, или задач, согласованных 
организациями или отделами; 

 предоставление свидетельства способности поставлять медицинские услуги реальным и 

потенциальным потребителям; 

 создание базы для улучшения деятельности и результатов медицинского обслуживания. 
       В настоящее время школа расположен по адресу: Карагандинская область,  Бухар–Жырауский 

район,поселок Кушокы. 

На рисунке 1 представлена структура больницы.  

 
Постановка задачи 

В связи с тем, что деятельность медработника в больнице не автоматизирована, было предложено 

разработать автоматизированную информационную систему.  

Целью системы является автоматизация деятельности медработника больницы. 

Назначение системы – ведение учетно–отчетной документации медработника больницы. 

Среда разработки информационной системы 

При выборе программного инструментального средства необходимо учитывать наличие таких 

возможностей как открытость, переносимость и расширяемость прикладного программного обеспечения. 

Одним из преимуществ программы «1С:Предприятие 8.2» является открытость кода. 

В основе системы программ «1С:Предприятие 8.2» лежит единая технологическая платформа.В задачу 

платформы входит предоставление разработчику интегрированного набора инструментов, необходимых для 

разработки, распространения и поддержки прикладного решения для автоматизации процесса.  

Платформа «1С:Предприятие 8.2» содержит следующие инструменты для выполнения поставленных 

задач:  

 визуальное описание структур данных; 

 написание программного кода; 

 визуальное описание запросов; 

 визуальное описание интерфейса;  

 описание отчетов;  
Возможности применения. Функциональные возможности «1С:Предприятия 8.2»: 

 обеспечивает ввод и хранение информации в объеме, необходимом для оформления  документов и 
формирования отчетов; 

 обеспечивает оформление учетных документов (формирование в бумажном и электронном виде);  

 позволяет ввести авторизацию доступа к данным, создавать для каждого типа пользователей свой 
интерфейс; 

 позволяет формировать аналитические отчеты. 
Такой вариант работы обеспечивает легкость установки и эксплуатации автоматизированной системы. 

При этом для работы с информационной базой не требуются дополнительные программные средства, 

достаточно иметь операционную систему и «1С:Предприятие 8.2» [3, с.54]. 

 
Рисунок 1. Двухуровневая архитектура «Клиент – файловый сервер» 

 

Конфигурация представляет собой описание. Она описывает структуру данных, которые пользователь 

будет использовать в режиме работы 1С:Предприятие. 
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Работа с конфигурацией осуществляется в окне «Конфигурация». Для открытия конфигурации 

необходимо выбрать пункт «Конфигурация – Открыть конфигурацию». На экран выводится окно 

конфигурации. Окноконфигурациипредставленонарисунке3. Чтобы увеличить рабочую область для работы с 

различными объектами окно конфигурации можно временно закрыть [2, с.34]. 

 
Рисунок 2. Окно конфигурации 

 

Созданная конфигурация представлена следующими основными объектам: 

 справочники; 

 документы; 

 перечисления; 

 отчеты. 

Справочники: Врачи, Пациенты, Лекарства, Выдача справок;  

Документы:Журнал осмотра пациентов, Список пациентов, Журнал учета профилактических прививок 

Ф–064/у, Журнал прохождения профилактических медосмотров пациентов, Журнал учета прихода вакцин и 

шприцев, диспансерного наблюдения; 

Перечисления: Пол, Госпитализация; 

Отчеты: Статистические показатели за год; По журналу учета профилактических прививок; Данные о 

прохождении профилактических медосмотров; Система компоновки данных – система, предназначенная для 

быстрого построения различных отчетов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание ролей и пользователей. В процессе создания конфигурации создается необходимое число 

типовых наборов прав – ролей, описывающих полномочия различных категорий пользователей на доступ к 

информации, обрабатываемой системой. 

Определение прав заключается в установке совокупности разрешенных действий над объектами данных 

[18, с.305]. 

В системе созданы роли: 

 Полные права; 

 МедРаботник. 

На рисунке 3 представлено наделение прав медработнику. 
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Рисунок 4. Окно диалога редактирования свойств пользователя «Медработник». 

 

Авторизация пользователя. При запуске программы в окне необходимо выбрать нужную базу из списка 

существующих. На рисунке 8 представлено окно запуска программы.  

 
Рисунок 5. Окно запуска программы. Окно авторизации пользователя 

 

Создание подсистем. Для построения интерфейса пользователя используются подсистемы. Каждая 

подсистема состоит из объектов конфигурации – справочников, документов, отчетов. Подсистемы позволяют 

выделить в конфигурации функциональные части, на которые логически можно разбить создаваемое 

прикладное решение [4, с.307].  
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АРАБО-ИЗРАИЛЬСКИЙ КОНФЛИКТ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

РАЗРЕШЕНИЯ 

 

Арабо-израильский конфликт является самым длительным из всех неурегулированных конфликтов в 

мире. Начало ближневосточного конфликта следует отнести к 40-м годам XX в., что связано с проблемой 

создания в Палестине еврейского и арабского государств. Это решение было принято 29 ноября 1947 года, 

когда Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за создание двух государств еврейского и арабского – на 

Западном берегу реки Иордан, а также интернациональной зоны Иерусалима. За раздел Палестины 

проголосовало 33 государства (в том числе Франция, США и Советский Союз), против – 13, воздержалось – 10 

(в их числе была и Великобритания). Однако что касается арабского мира, то это решение изначально было 

отвергнуто и соседними арабскими государствами, и арабским населением самой Палестины. Арабы 

единогласно не хотели признавать идею возвращения евреев в Палестину, считая эту территорию своей. С 

этого момента и начались открытые столкновения между еврейскими и арабскими вооруженными силами.[1]  

Первая война (1947-1949гг.). В ночь на 15 мая египетские самолеты подвергли бомбардировке 

Тель‑Авив. Армии пяти арабских стран численностью в 30 тысяч человек начали военные действия против 

только что провозглашенного государства. 31 мая из военизированных формирований «Хагана» (Организация 

обороны), «Эцел» (Национальная военная организация) и «Лехи» (Борцы за свободу Израиля) была создана 

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), противостоявшая войскам Сирии, Египта, Транс Иордании, Ливана, Ирака, 

Саудовской Аравии и Палестинской армии. В первые месяцы 1949 года под эгидой ООН были проведены 

переговоры между всеми воюющими странами. В феврале 1949 года на острове Родос было заключено 

египетско-израильское перемирие, к которому присоединилась Транс Иордания. 20 июля соглашение о 

перемирии было достигнуто между Израилем и Сирией. Соглашение о перемирии вступило в силу 17 июля в 

Иерусалиме, а во всей стране – 18 июля. В результате прибрежная полоса, Галилея и вся пустыня Негев отошли 

к Израилю; полоса Газы – к Египту. Территория Палестины к западу от реки Иордан, не занятая израильскими 

войсками, оказалась под контролем Транс Иордании, которая, присоединив эту территорию к себе в апреле 

1950 года, получила свое современное название — Иордания. Город Иерусалим поделили на две части: 

западная досталась Израилю, а восточная отошла Иордании. Арабские государства продолжали считать себя 

находящимися в состоянии войны с Израилем; само существование Израиля рассматривалось ими как 

"агрессия". Это привело к эскалации конфликта.[2] 

Вторая война (1956 г.) "Суэцкая кампания". Напряженность в регионе резко возросла в октябре 1956 года 

в связи с вопросом о будущем Суэцкого канала, который был национализирован Египтом 26 июля того же года. 

Акционеры канала - Франция и Великобритания - приступили к подготовке военной операции "Мушкетер" - в 

качестве основной ударной силы должен был выступить Израиль. 29 октября 1956 года Израиль начал 

операцию против Египта на Синайском полуострове. На следующий день Англия и Франция начали бомбить 

Египет через неделю вошли в Порт-Саид. Кампания окончилась 5 ноября, когда израильские войска заняли 

Шарм‑аш‑Шейх. Под контролем Израиля оказался почти весь Синайский полуостров, а также  Сектор Газа. 

Действия Англии, Франции и Израиля подверглись резкому осуждению со стороны обеих сверхдержав, СССР и 

США. Советский Союз пригрозил направить в зону Суэцкого канала своих добровольцев. К вечеру 6 ноября, 

после того как весь Синай оказался под контролем Израиля, вступило в силу соглашение о прекращении огня. 

К началу 1957 года англо-французские войска были выведены из зоны Суэцкого канала, а израильские - с 

Синайского полуострова. На Синае вдоль египетско-израильской границы и в порту Шарм-аш-Шейх были 

размещены силы ООН. В 1964 году по инициативе египетского президента Гамаль Абдель Насера была создана 

"Организация освобождения Палестины" (ООП). В программном документе ООП, Национальной Хартии, 

говорилось, что разделение Палестины и создание там еврейского государства незаконно. Ставилась задача 

полного освобождения территории своей родины. ООП создавалась как прообраз палестинского государства, и 

ее структура включала подразделения, призванные заниматься политическими, экономическими, социальными, 

культурными, образовательными и военными вопросами. [3]         

Третья война(1967 г.) ("шестидневная война"). Война началась 5 июня 1967 года. Египет, Сирия и 

Иордания стянули свои войска к границам Израиля, изгнали миротворцев ООН и заблокировали вход 

израильским кораблям в Красное море и Суэцкий канал. Израиль предпринял предупреждающее наступление; 

за один день израильские ВВС полностью уничтожили боевую авиацию Египта и большинство сирийских 

самолетов. Потеряв 679 человек, Израиль приобрел весь Синайский полуостров, Голанские высоты и взял под 

контроль Иудею и Самарию. Весь Иерусалим принадлежал Израилю.  

Четвертая война 1969-1970 гг., ("война на истощение"). Была начата Египтом с целью возвращения 

Синайского полуострова, захваченного Израилем в ходе Шестидневной войны в 1967 года. Имели место 

артиллерийские перестрелки, рейды через Суэцкий канал, воздушные бои. Война велась с переменным успехом 
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и после дипломатического вмешательства США была закончена. В 1970 году было подписано соглашения о 

прекращении огня без территориальных изменений у сторон конфликта.  

Пятая война 1973 г. ("война Судного дня"). 6 октября, в Судный день, самый святой день еврейского 

календаря, Египет напал на Синай, а Сирия – на Голанские высоты. Успешное наступление арабов в первые 

дни сменилось отступлением их к концу недели. Несмотря на значительные потери, нападение египетской и 

сирийской армий было успешно отражено ЦАХАЛем, после чего войска вернулись на прежние позиции. После 

этого при посредничестве СССР и США 23 октября было достигнуто соглашение о прекращении огня как на 

синайском, так и на сирийском фронте. В ходе войны погибло более 8,5 тысячи арабов и более 2,8 тысячи 

израильтян. В январе 1974 года израильские войска покинули западный берег Суэцкого канала и Эль-Кунейтру, 

сохранив, однако, контроль над Голанскими высотами. В марте 1979 года вступил в силу египетско-

израильский мирный договор, заключенный при посредничестве президента США Джимми Картера 

президентом Египта Анваром Садатом и премьер-министром Израиля МенахемомБегином. Израиль ушел с 

Синая, сохранив под своим контролем лишь Сектор Газа.     

 Шестая война 1982 г. "Мир для Галилеи". Израиль ставил задачей уничтожение террористов из ООП: 

базировавшиеся в Южном Ливане террористы ООП постоянно обстреливали Галилею. Поводом послужило 

убийство 3 июня палестинскими террористами израильского посла в Лондоне. Наступление началось 5 июня, в 

15-ю годовщину Шестидневной войны. Израильские войска нанесли поражение сирийской армии, 

палестинским формированиям и их ливанским союзникам, захватили города Тир и Сидон, а также вошли в 

столицу страны Бейрут. В 1985 году Израиль вывел войска с большей части территории Ливана, кроме 

буферной зоны, которая оставалась под израильским контролем до 2000 года. В 1993 году в Осло было 

достигнуто соглашение о взаимном признании ООП и Израиля как партнеров по переговорам. Руководство 

ООП официально объявило о своем отказе от терроризма. В том же году состоялась встреча лидера ООП Ясира 

Арафата с израильским премьер-министром Ицхаком Рабином. В 1994 году было заключено соглашение о 

первой фазе установления самоуправления на части палестинских территорий. В 1995 году в Осло подписано 

очередное соглашение о принципах самоуправления в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан и о 

выводе израильских войск из нескольких палестинских городов. В 1999 году на территории Западного берега 

реки Иордан и в секторе Газа была создана Палестинская национальная автономия, над частью которой 

палестинцы получили полный контроль. На этой части был сформирован вооруженный корпус палестинской 

полиции и палестинская администрация.       

Арабо-израильский конфликт является самым длительным из всех неурегулированных конфликтов в 

мире, а процесс его мирного урегулирования остается наиболее актуальным для всего мирового сообщества вот 

уже не одно десятилетие. Для того чтобы ослабить напряженную ситуацию в регионе, наиболее влиятельные 

государства, а также крупные международные организации стараются всеми силами урегулировать конфликт 

мирным путем. [4].   

В октябре 1991 г. в Мадриде была созвана Мирная конференция по Ближнему Востоку. Ее целью было 

достижение справедливого, прочного и всеобъемлющего мирного урегулирования через прямые переговоры по 

двум каналам: между Израилем и арабскими государствами, а также между Израилем и палестинцами. В 

основу переговоров легли резолюции Совета Безопасности 242 (1967) и 338 (1973) (формула «земля в обмен на 

мир»). Ряд последующих переговоров позволил достигнуть взаимного признания между правительством 

государства Израиль и Организацией освобождения Палестины как представителем палестинского народа, а 

также подписания обеими сторонами в Вашингтоне 13 сентября 1993 г. Декларации принципов о временных 

мерах по самоуправлению. Кроме этого, осуществление последующих соглашений привело к ряду таких 

позитивных изменений, как частичный вывод израильских сил, выборы в палестинский Совет и учреждение 

института президентского правления Палестинской автономии, частичное освобождение заключенных и 

создание действенных административных органов в районах палестинского самоуправления. Организация 

Объединенных Наций принимала активное участие в мирном процессе, как в роли гаранта международной 

законности, так и в части мобилизации и предоставления международной помощи.В 2000 и 2001 гг., 

израильтяне и палестинцы вели переговоры по соглашению об окончательном статусе, которое осталось 

нереализованным.[8] 

Последний Диалог о параметрах окончательного урегулирования между Израилем и палестинцами был 

прерван в сентябре 2010 г. из-за разногласий в подходах сторон к проблеме поселенческого строительства. 

После неоднократных попыток примирения ФАТХ(Движение за национальное освобождение 

Палестины) и ХАМАС(Исламское движение сопротивления)  5 мая 2011 г. в Каире было подписано соглашение 

о меж палестинском примирении, тем самым, положив конец противостоянию палестинских движений ФАТХ, 

которое контролирует Западный берег реки Иордан, и ХАМАС, закрепившегося в секторе Газа. Соглашение 

было критически воспринято властями Израиля, которые призвали палестинского лидера Махмуда Аббаса 

аннулировать его. 

Выступая 19 мая 2011 г. с речью о политике США на Ближнем Востоке, американский президент 

Б.Обама заявил, что базисом урегулирования израильско-палестинского конфликта должно стать 

восстановление пределов Израиля по состоянию границ на 1967 г. 

Это заявление Обамы вызвало резкую критику со стороны Израиля. Израильский премьер Биньямин 

Нетаньяху заявил, что был готов пойти на компромисс в урегулировании конфликта до объявления Обамой 
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новых принципов, однако сейчас Израиль не принимает предложение американской администрации, так как 

возвращение к прежним границам сделает государство беззащитным. 

Сегодня палестинцы надеются, что по окончании мирных переговоров с Израилем он выведет свои 

войска с оккупированных в результате войны 1967 г. территорий - Западного берега реки Иордан, сектора Газа 

и Восточного Иерусалима. Палестинцы намерены построить свое независимое государство со столицей в 

Восточном Иерусалиме. Однако Израиль отказывается вернуться к линиям 1967 г., а также делить Иерусалим с 

палестинцами, объявив его вечной неделимой столицей еврейского государства. 

Россия, ЕС, а также участники «ближневосточного квартета» поддержали инициативу американского 

лидера. 

Однако на фоне бурного обсуждения его высказываний в СМИ президент США решил прояснить свою 

позицию в выступлении на ежегодной конференции Американо-израильского комитета по общественным 

связям (AIPAC), крупной лоббистской организации. В своей речи он указал, что возврат к границам 1967 г. 

является основой для переговоров Израиля и ПНА, а не целью. 

В свою очередь, Казахстан выступает как за реализацию законных прав палестинского народа, так и за 

право Израиля жить в мире и безопасности.Позиция Казахстана основана на требованиях выполнения 

резолюций 242, 338 и 425 СБ ООН, принципа «земля в обмен на мир».Казахстан будет поддерживать любые 

соглашения и договоренности, достигнутые между сторонами, вовлеченными в конфликт. 

Война, которая не прекращается в Сирии, израильтянам абсолютно невыгодна, так как совсем не факт, 

что в результате нее к власти придут «демократически настроенные элементы», а не исламисты [9]. Еврейское 

государство не воодушевляет перспектива граничить на севере с исламистским режимом [10]. Более того, если 

к власти в Дамаске придут исламисты, то высока вероятность, что между Израилем и Сирией может вновь 

вспыхнуть спор из-за Голанских высот, ведь действующий президент БашарАсад не очень касается этой темы. 

Безусловно, отношения израильского руководства с президентом Сирии БашаромАсадом никогда нельзя было 

назвать простыми. Даже когда в Сирии до предела накалена внутригосударственная обстановка, от сирийского 

президента продолжают сыпаться угрозы в адрес своего еврейского соседа. По сообщению иранского агентства 

ФАРС, президент Сирии пообещал нанести удар по Израилю и «спалить» Ближний Восток, если иностранные 

войска решат начать военную операцию в раздираемой протестами стране. Асад сказал буквально следующее: 

«Если сумасшедшие посмеют угрожать Дамаску, мне потребуется шесть часов, чтобы установить ракетные 

батареи на Голанских высотах и стереть с лица земли Тель-Авив» [6]. Однако сохранение враждебного и 

нежелательного режима Асада в данный момент все же более предпочтительно с точки зрения стратегических 

интересов Израиля, хотя бы уже потому что старое правительство является наиболее предсказуемым, нежели 

экстремистские силы, которые могут оказаться у вершин власти. 

Таким образом, можно констатировать, что Израиль оказался, окружен враждебно настроенными к 

сионистскому государству режимами. Более того, необходимо отметить, что негативное восприятие 

Государства Израиль в арабском мире настолько сильное, что любые перемены в регионе только усилят 

антиизраильские настроения. Даже если новые режимы в арабских странах будут «умеренными», то 

потепления в отношениях Израиля с арабскими странами вряд ли стоит ожидать. В подтверждение этих слов 

хочется процитировать мнение президента Исламской Республики Иран Махмуда Ахмадинежада, которое он 

выразил на пресс-конференции 4 апреля 2011 года в Тегеране. М. Ахмадинежад заявил: «Волна арабских 

революций не оставила ни малейшего шанса на выживание сионистского режима. Все страны, где произошли 

революции, единым фронтом выступают против оккупации Палестины» [5]. 

Десятилетия конфронтации, участниками которой стали, прежде всего Государство Израиль, соседние с 

ним арабские страны – Египет, Иордания, Сирия и Ливан, а также палестинцы, и косвенно в нее оказался 

вовлечен еще целый ряд государств, в том числе в годы «холодной войны» две «сверхдержавы» – США и 

СССР, превратили Ближний Восток в один из самых «горячих» регионов земного шара.  

Вместе с тем и в настоящее время, в условиях наступившего XXI столетия, арабо-израильский конфликт 

остается источником постоянной напряженности в международных отношениях, затрагивая практически все их 

уровни национальный, региональный, и глобальный. 

Важнейшей остается задача достижения соответствующих соглашений с Сирией и Ливаном. Но в 

первую очередь это касается арабо-израильской составляющей ближневосточного кризиса, в структуре которой 

со всей очевидностью обнажились узловые противоречия, а именно: проблема Иерусалима, проблема 

палестинских беженцев,  вопрос об еврейских поселениях на оккупированных Израилем арабских землях 

Палестины, территориальный вопрос, связанный с определением границ будущего независимого 

Палестинского государства. И если эти противоречия будут урегулированы, мир, о котором Ближний Восток 

мечтает вот уже более полувека, вполне может стать реальностью.[7] 
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INFLUENCE OF GLOBALIZATION ON THE FINANCIAL - CREDIT SYSTEM 

 

The urgency of consideration of issues of globalization in the world today is due to the change in the world of 

global challenges, covering virtually all spheres of public life. Under the economic globalization implies formation of a 

single international economic, legal and cultural-information space, including a globalization of production capacities, 

market, competition, technology, corporations and industries. The essence of economic globalization consists increasing 

the volume of international trade, financial and investment flows with their growing relationship, when the development 

of all spheres of economic life is increasingly determined by the action of non-national and regional and global factors 

[1].  

The main driving force behind the internationalization of the world economy have become international finance, 

the development of which outpaced the growth of world production and exports. National market system evolved into 

free market for financial investments and forms of financing. International monetary and financial - credit relations - a 

component of and one of the most complex areas of the market economy. In them focus the problems of national and 

world economy, the development of which historically runs parallel and closely intertwined.  As the internationalization 

of economic relations are increasing international flows of goods, services, capitals and credits. 

Financial and banking globalization is a separate direction of economic globalization. As a result of the banking 

globalization of changed the nature and forms of competition in the financial market. The banks are forced to compete 

simultaneously in many financial market segments, not only with each other but also with other financial institutions. 

Financial - credit system - one of the most important sectors of the modern economy, where market mechanisms 

work effectively. Regulation of the economic policy of the state is carried out mainly with the help of monetary and 

financial - credit levers. In modern conditions of the financial - credit system has become more complicated, there are 

new economic institutions and instruments. The banking system - an integral structure of a market economy, it ensures 

normal functioning and is associated with all sectors of the economy. 

The banking system of the Republic of Kazakhstan a two-tier: National Bank of Kazakhstan – commercial 

banks. National Bank (NB RK) it is the main bank in Kazakhstan and is in her property. NB RK is endowed with broad 

powers to manage monetary and credit system of the country, which are fixed by law «On the National Bank of the 

Republic of Kazakhstan», which reflects the role of the NB in the implementation of monetary and credit policy and the 

adaptation of the law to the international standards. National Bank is accountable only to the President of the Republic 

of Kazakhstan, with the consent and by commission which can be carried out check of activity of National Bank of 

Kazakhstan. National Bank has overall responsibility for the functioning of monetary and credit sphere and represents 

the interests of the Republic of Kazakhstan in relations with central banks and financial - credit institutions of other 

countries.  

The impact of financial globalization on the financial and credit system of the Republic of Kazakhstan was 

accompanied by a growing volume of foreign exchange markets, bank deposits in foreign currency funds raised from 

international financial markets, external borrowing of commercial banks and credit boom, the influx of foreign 

investments into the republic [2]. World experience reads as: under conditions of uncertainty for the effective 

functioning of the commercial bank should be increased bank margins (the difference between the optimal interest rate 

on the issued loans and the optimal interest rate on attracted deposits) [3].  

Order to strengthen the economic alliance with the Islamic business world in Kazakhstan adopted the Law 

«About the Islamic finance». In the space of CIS Kazakhstan was the first who introduce the principles of Islamic 

finance, due to this the range of financial services are expanding, appears a tool to attract investment capital and a major 

players in the global Islamic finance industry in our country. The country has a number of Islamic financial institutions, 

including opened a branch Islamic Development Bank tasked with the creation of a regional center of Islamic banking 
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in Almaty. In this connection, President of Kazakhstan N.A. Nazarbayev have been awarded by prestigious prize «The 

global leader in Islamic finance » on 10th World Islamic Economic Forum (United Arab Emirates, Dubai, 28-30 

October 2014). 

The role of Islamic financing has increased with the arrival of the economic crisis as an alternative to traditional 

banking. The global financial crisis of 2007 demonstrated the shortcomings of the traditional model of financial and 

credit system. In these conditions Islamic finances, showed the stability and viability the world crisis has not affected 

the Islamic banks. The Islamic financial system allows to strengthen investment real sector of economy, to raise the 

level employment and welfare of the people, which in turn strengthens the credibility of Islamic finance. This global 

financial crisis raises the relevance of Islamic bonds (sukuk), which are secured by real assets and reflects the strong 

profitability. All developed countries creates conditions for the organization of release sukuk. According to Ernst & 

Young, Canada, China, Egypt, South Korea, Hong Kong, India, Japan, Singapore, Jordan, Kazakhstan, Russia, Sri 

Lanka and Thailand are expected growth sukuk market  [4]. According to estimates Standard & Poor's rating agency in 

2014 the total production volume of sukuk in the world will grow over 100 billion dollars. It is no wonder that the role 

and relevance of Islamic finance and banking is increasing in our country, where a significant proportion of population 

are Muslim.  

Under the influence of the sharp expansion of the foreign trade, science, technology and many other factors and 

relationships of the international monetary-financial and credit relations become more complicated and it’s 

characterized by frequent changes. In this regard, international experience of the banking and financial system is present 

oneself great interest, especially in the context of the global financial crisisAnti-crisis program indicate that assistance 

should be provided only to companies and the banks that are experiencing temporary difficulties but keep solvency. 

Practice proves that the indiscriminate granting of state support to enterprises and banks without regard to the state of 

their account balance does not accelerate solution to the crisis and does not alleviate its effects. On the contrary, policy 

like that only increases the losses from the current crisis and increases the likelihood of a new crisis in the future, since 

it undermines the incentives for economic agents for holding a responsible policy in the actual assessment of all risks. 

Also, the cost of provided support should be distributed between the state and owners of being saved companies. If state 

takes full responsibility only alone, it actually sends taxpayers' money unnecessarily to business owners [5]. 

The tendency of the present crisis as was the fact of  increase of state ownership in the financial sector in many 

countries . Studies confirm that many countries privatize their banks, and this leads to an increase in performance 

indicators. Consequently, the role of government increases significantly in the case of economic, political instability, 

appears an urgent need for joint action by the governments of many countries to overcome the global crisis and the 

reform of international financial institutions. In this regard, the Summit adopted the Declaration of the "Group of 20", 

which led to an increase in the role of the G20, G7 / G8. 

Adapting to globalization of the economy depends on the level of influence of the national monetary system in 

the country's economic development. In economics, the impact of global trends due to the movement of capital, the 

purchase of shares and others. Gold and currency reserves of the country remains a major factor in ensuring economic 

stability. In this regard, the National Fund has been created in the Republic of Kazakhstan. 

Globalization and economic crisis affects the development of the financial and banking sector. Currently, in 

order to prevent risks and crises in the banking sector increasing attention is paid to the problem of international 

banking regulation. In order to reform the banking sector of Kazakhstan is necessary to create favorable conditions for 

the formation of a healthy competitive environment and favorable conditions for the strengthening of credit institutions. 

Therefore, the most important task of the Government of the Republic of Kazakhstan and the National Bank is to 

reform the banking system allows to realize the most important priorities of development of the national economy, 

according to the chosen strategy of long-term socio-economic development of the country. 
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ЕУРАЗИЯЛЫҚ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ОДАҚТЫҢ ҚАЛЫПТАСУ КЕЗЕҢДЕРІ ЖӘНЕ БОЛАШАҒЫ 

 

ТМД 1994 ж. қарсаңында өз қызметін тоқтату немесе дұрыс қызмет етуші бірлестік ретінде қайта 

қалыптастыру сияқты баламаны таңдау алдында тұрды. Еуразия кеңістігінде бұл қауымдастықтың құрылуы 
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1994 жылы Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың Еуразиялық экономикалық одақ құру 

туралы ұсынған идеясының нақты нәтижесі болып табылады. Оның айтуынша: «...Біз - өзінің жеке тарихы және 

өзінің жеке болашағы бар еуразиялық елміз. Сондықтан біздің үлгі басқаларға ұқсамайтын  болды. Ол өз 

бойына әр түрлі өркениет жетістіктерін сіңіреді». Посткеңестікте кеңістікте тарихи тағдырлары ортақ, жақын 

немесе геосаяси және экономикалық мүдделері сәйкес елдердегі интеграция жақтаушыларының күш-жігерінің 

нәтижесі ретінде 2000 жылдың 10 қазанында еліміздің бас қаласы Астанада Беларусь Республикасы, Қазақстан 

Республикасы, Қырғызстан Республикасы, Ресей Федерациясы және Тәжікстан Республикасы президенттері 

ЕурАзЭҚ құру туралы келісім-шартқа қол қойды. 

ЕурАзЭҚ-тың 1995 жылы қалыптасқан Кедендік Одақ негізінде бой көтергені белгілі. ЕурАзЭҚ өзінің 

ұйымдастыру құқықтық тұрғысы жағынан кедендік одақтан мынадай бірқатар айырмашылықтармен 

ерекшеленеді: 

 бұрынғы алға қойылған мақсаттар мен міндеттердің нақты орындалу тетігі  құрылған. 10 қазан 2000 
жылғы жаңа құжат – ЕурАзЭҚ құру туралы келісім – белгіленген мақсаттарды жүзеге асырудың нақты 

тетіктерін қарастырады. Халықаралық ұйым, Қоғамдастықта қатысушы-мемлекеттер экономикаларының 

жақындасуы мен интеграциялануына негізделген альянс түрінде қалыптсты. ЕурАзЭҚ-тің түпкі мақсаттарына 

мемлекеттердің экономикаларының үздіксіз бірқалыпты өсуін қамтамасыз ету, тұрақты даму және 

тұрғындардың өмір сүру деңгейін жоғарылау қарқынын жеделдету жатады; 

 жаңа ұйымның нақты көрсетілген халықаралық статусы. ЕурАзЭҚ Біріккен Ұлттар Ұйымы 

жарғысында тіркеуден өткен, халықаралық құқықтық-субъектілік ұйым заңды статусына ие; 

 интеграциялық өзара әрекеттің анағұрлым жаңа формуласы. Қоғамдастықта әрбір мемлекет барлық 
интеграциялық басқару органдарының жұмысына қатысады; 

 шешім қабылдаудың жаңа тәртіптері. ЕурАзЭҚ құру туралы Келісім бойынша жоғары орган – 

мемлекетаралық басқа барлық шешімдерді қабылдайды; 

 заңдарды сәйкестендіру және бірегейлендірудегі жаңа көзқарастар; 

 басқа сырт мемлекеттердің мүшелік етуіне қатаң талаптар. 
Қызмет еткен жылдары ЕурАзЭҚ тек өзінің еуразиялық ғана емес, дүниежүзілік даму үрдісінде де 

маңызды рөлді атқарушы феноменге айналды.. ТМД-ға қатысушы мемлекеттердің жиынтық жалпы ішкі 

өніміндегі (ЖІӨ)  ЕурАзЭҚ елдерінің үлесі шамамен 82%, ал өнеркәсіп өнімдерінің 70%-дан астамы тиесілі. 

ЕурАзЭҚ-та өндірілген ЖІӨ көлемінің 85,7%-ы Ресей үлесіне, Қазақстанға – 7,1%, Беларуське – 5,8%, 

Қырғызстанға – 0,9%, Тәжікстанға – 0,5% тиесілі.  

ЕурАзЭҚ елдері интеграциясын меңзеген ең басты алғышарттардың маңыздысы – жекелеген елдердің 

ішкі нарықтарының, әлемдік түсінікке сай, сыйымдылығының аздығы және рационалды қалыптастырылған 

көліктік – коммуникациялық желінің жоқтығынан оның бытыраңқылығы. ЕурАзЭҚ-ғы елдердің өзара қарым-

қатынасына әсер етуші негізгі интеграциялық (байланыстырушы) және дезинтеграциялық (алшақтандырушы) 

факторлар анықталып, интеграция үдерісінің даму ерекшеліктері осылардың негізінде қамтылады. 

Байланыстырушы факторлардың басымдылық танытуы, бірлестіктің келешегін батыл болжамдауға 

қосымша мүмкіндіктер береді. 

ЕурАзЭҚ елдерінің интеграциялық әлеуеті мынадай артықшылықтары неғұрлым тиімді пайдалану 

мүмкіндіктерімен анықталады: 

 табиғи – географиялық жағдайы, аумағы; 

 жұмыс күші және білікті мамандары; 

 ресурстық - шикізат базасы; 

 әлеуметтік - мәдени және өндірістік – экономикалық әлеуеттері. 

Негізі 2000 ж. қаланған  ЕурАзЭҚ – ТМД кеңістігіндегі бірден-бір халықаралық статусқа ие ұйым болып 

саналды және 2014 ж. мамыр айында  Еуразиялық экономикалық одақ құру туралы үш ел – Беларусь, Қазақстан 

және Ресей президенттері шешім қабылдағаннан бастап ЕурАзЭҚ өз қызметін тоқтатты. 2015 ж. 1 қаңтарында 

ЕАЭО құрамына Армения, мамыр айында Қырғыстан Республикасы қабылданды. 

Ресейлік сарапшылар әлемдік қаржы дағдарысы еуразиялық кеңістікті біріктіретін күшке айналуы 

мүмкін дейді. Мұнай экспорттаушы Қазақстан мен Ресей, тіпті аз мөлшерде мұнай өндіруші Беларусь қара 

алтынның бағасы құлдырағанда Еуразиялық экономикалық одаққа мүше елдердің ішінде басқасынан көп 

зардап шекті. Ал Армения мен Қырғызстанға дағдарыс өте қатты сезілмеді. «Бұл жерде шағын экономикасы 

бар елдерге интеграция жақсы әсер етті. Сондай-ақ, одақ елдерінде қаржы дағдарысының салдары саяси шешім 

қабылдауға байланысты да өзгеріп тұрады», дейді сарапшылар. «Ресей мен Қазақстанды мысалға алсақ. 

Қазақстан экспортының басым бөлігін мұнай мен шикізаттық тауарлар құрайды. Бұл көрсеткіштің мөлшері 

Ресейде төмен. Бізде металл мен минералдық заттар 75 пайызды құраса, қазақстанда 85 пайыз. Дегенмен, 

Ресейде жалпы ішкі өнім 3,8 пайызға төмендеп кетті. Ал Қазақстанда керісінше 1,3 пайызға жоғарылаған. Неге? 

Инфляция да біздікіндей емес және жағдайлары да бізден жақсы. Өйткені Қазақстан үкіметі барлығын нақты 

есептеп, экономикалық саясатты дұрыс жүргізді. Бұл нәтижесінде Қазақстанның дағдарыстан жеңіл өтуіне 

септігін тигізуде»,-дейді Ресей стратегиялық зерттеулер институтының сарапшысы Вячеслав Холодков. 

Статистикалық мәліметтерге көз жүгіртсек, 2015 жылдың бірінші тоқсанында Қазақстан 

Республикасының ЕАЭО елдерімен өзара саудасы 3 430,1 миллион АҚШ долларына тең болды. Бұл 2014 

жылғы қаңтар-наурызбен салыстырғанда 20,9 пайызға аз. Соның ішінде экспорт - 901,6 миллион АҚШ доллары 
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(31,1 пайызға аз), импорт - 2 528,5 миллион АҚШ доллары (16,5 пайызға аз). Осы көрсеткіштер бойынша 

Қарағанды облысының ЕАЭО елдерімен өзара сауда байланысы туралы мәлімет төменде көрсетілген (Кесте 1).  

 

Кесте 1. 2015 жылғы қаңтар-желтоқсандағы Қарағанды облысының ЕАЭО елдерімен өзара саудасы 

туралы 

Еуразиялық экономикалық одағының елдері бойынша өзара саудасының негізгі көрсеткіштері* 

мың АҚШ долл. 

Еуразиялық 

экономикалық 

одақ елінің атауы 

Тауар айналымы Экспорт Импорт 

барлығы 

тауар айналымының 

жалпы көлеміндегі 

елдің үлес салмағы, 

% 

барлығы 

тауар айналымының 

жалпы көлеміндегі 

елдің үлес салмағы, 

% 

барлығы 

тауар айналымының 

жалпы көлеміндегі 

елдің үлес салмағы, 

% 

 1 2 3 4 5 6 

Барлығы 64608,8 100,0 31226,4 100,0 33382,3 100,0 

Оның ішінде: 

Армения 41,0 0,1 
  

41,0 0,1 

Беларусь 2284,8 3,5 825,8 2,6 1459,0 4,4 

Қырғызстан 3921,8 6,1 3880,0 12,4 41,8 0,1 

Ресей 58361,1 90,3 26520,7 84,9 31840,4 95,4 

* Алдын ала деректер. 

 

"Қазақстан Республикасының экспорты құрылымында көпшілігін минералды өнімдер, химиялық 

өнеркәсіп өнімдері, металдар және олардан жасалған бұйымдар, мал және өсімдік өнімдері, дайын азық-түлік 

тауарлары құрады", - делінген комитеттің хабарламасында. Ал ЕАЭО елдерінен әкелінетін тауарлардың 

көшбасында машиналар мен жабдықтар тұр, олардың үлесі ЕАЭО елдері импортының жалпы көлемі бойынша 

есептегенде 32 пайызға тең. Минералды өнімдер - 17,7, металдар және олардан жасалған бұйымдар - 13,4, 

химиялық өнеркәсіп өнімдері - 12,7, мал және өсімдік өнімдері, дайын азық-түлік тауарлары 12,5 пайызға тең. 

Ресей Федерациясынан импорт Еуразиялық экономикалық одақ елдерінен импорттың жалпы көлемінен 

95,4%-ды, Беларусь Республикасынан – 4,4%-ды, Қырғызстан Республикасынан – 0,1%-ды, Армения 

Республикасынан импорт 0,1%-ды құрады. 2016 жылғы қаңтар және наурыз айларындағы деректерге сүйенсек 

Қарағанды облысы мен ЕАЭО елдері арасындағы тауар айналымының өскендігін байқаймыз (Кесте 2). 

 

Кесте 2. 2016 жылғы қаңтар-наурызындағы Қарағанды облысының ЕАЭО елдерімен өзара саудасы 

туралы 

Еуразиялық экономикалық одағының елдері бойынша өзара саудасының негізгі көрсеткіштері* 

мың АҚШ долл. 

Еуразиялық 

экономикалық 

одақ елінің атауы 

Тауар айналымы Экспорт Импорт 

барлығы 

тауар айналымының 

жалпы көлеміндегі 

елдің үлес салмағы, 

% 

барлығы 

тауар айналымының 

жалпы көлеміндегі 

елдің үлес салмағы, 

% 

барлығы 

тауар айналымының 

жалпы көлеміндегі 

елдің үлес салмағы, 

% 

 
1 2 3 4 5 6 

Барлығы 1134930,7 100,0 542 477,2 100,0 592453,5 100,0 

Оның ішінде: 

Армения 133,1 0,01 
  

133,1 0,02 

Беларусь 44 292,9 3,9 16 618,0 3,0 27 674,9 4,7 

Қырғызстан 25 776,4 2,3 25 415,0 4,7 361,5 0,1 

Ресей 1064728,2 93,8 500 444,2 92,3 564284,0 95,3 

* Алдын ала деректер. 

 

Еуразиялық экономикалық одақ елдерінен облысқа кең ауқымды тауарлар әкелінеді. Ағымдығы жылдың 

қаңтарында импорт құрылымында жануарлардан немесе өсімдіктерден алынатын тоң майлар мен майлар және 

оларды ажырату, дайын тамақтық тоң майлар, жануарлардан немесе өсімдіктерден алынатын балауыздар басым 

болды, импорттың жалпы көлемінен 7% құрайды, және де пластмассалар және олардан жасалған бұйымдар – 

6%. 

Жоғарыда атап өтілгендей, 2015 ж. 1 қаңтарынан бастап Еуроазиялық экономикалық одақ жұмыс істей 

бастады. ЕАЭО-ға өтуден Қазақстан үшін оң нәтижелер келесілер:  

- Бәсекелестіктің артуынан бағаның төмендеуі; 
- Бірлескен кәсіпорындарда жаңа жаңа жұмыс орындарын ашу; 
- Экономиканың шикізаттық емес секторын елеулі түрде дамыту; 
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- Инвестициялық ахуалды жақсарту; 
- Қызмет көрсетуді, адам ресурстарын дамытуды жаңа деңгейге шығару; 
- Капитал мен ғылымды қажетсінетін жаңа салаларды ашу; 
- Сыртқы сауданы өсіру; 
- Әлемдік дағдарыстарға тұрақтылықты арттыру. 
Елбасы қазіргі барлық елдер дағдарысты бастан кешіріп отырғанын, жаһандық дағдарыс өз жалғасын 

тауып отырғанын айтқан болатын. «Жекелеген елдерде экспорттық тауарлардың бағасы төмендеуде. Мұның 

барлығы да бірлескен жұмыс пен кооперацияны талап етеді. Меніңше, егер барлық саяси оқиғалардан көңілді 

бөліп қарайтын болсақ интеграцияның баламасы жоқ. Бұл түсінікті де. Сондықтан да біз үнемі интеграциялық 

процестерге бастамашы болып келеміз. Бізде  Еуразиялық экономикалық одақ жұмыс істеуде. Мен бұл одақтың 

болашағы зор екендігіне сенімдімін», - деді Елбасы Н.Назарбаев. 

Қазірде әлемде бірігуге деген үрдіс барған сайын өрбуде және барлық мемлекеттер бұл үрдісті дамудың 

ең тиімді жолы деп түсінеді. Экономиканы көтеру, оның техникалық қайта жабдықталу, өндірілетін өнімдердің 

бәсекелестігін жоғарылату міндеттерін шеше отырып, біздің республикамыз басқа елдермен жалпы 

экономикалық кеңістік құруда, мемлекетаралық кооперацияның әртүрлі формаларындағы еңбектің 

халықаралық бөлінуіне қатысу мүмкіндігін толық пайдалану қажет. Әлемде лайықты орын алуға тырысып 

отырған біздің жас мемлекетімізге маңызды құбылыстарды ескере отырып, сыртқы экономикалық саясатты 

құрып жүргізу қажет. 
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ЯДЕРНАЯ ПОЛИТИКА И АТОМНАЯ ДИПЛОМАТИЯ США В ПОСЛЕВОЕННЫЙ ПЕРИОД 

 

Наиболее опасной проблемой, касающейся накопления вооружений, является все, что связано с ядерным 

оружием. Историю роли ядерного оружия в международной безопасности можно разделить на два больших 

этапа – до начала 1990-х гг. и после. 

Первые годы первого периода отмечены идеей возможности ядерной войны между США и СССР. После 

создания атомного оружия в американской стратегической мысли происходил ренессанс концепции воздушной 

мощи итальянского генерала Джулио Дуэ -  нанесение военного поражения противнику за счет уничтожения 

его арсенала при помощи авиации. Целый ряд американских исследователей – от Бернарда Броди до Фредерика 

Данна и Арнольда Уолферса – утверждали, что ядерное оружие выступает в качестве идеального средства для 

решения подобной задачи. Отсюда возникла идея удержания СССР и КНР от враждебных по отношению к 

США действий посредством угрозы нанесения ядерного удара по их стратегическому потенциалу. В 1945 году 

администрация Дуайта Эйзенхауэра положила эти разработки в основу официальной ядерной стратегии 

Соединенных Штатов (доктрина массированного возмездия) [1 c. 311]. 

Большие изменения в представлении советских и американских лидеров в отношении возможности 

применения ядерного оружия произошли в связи с Карибским кризисом 1962 г., когда мир реально стоял на 

грани ядерного конфликта между СССР и США и который не состоялся благодаря пусть и не равновесному 

ядерному потенциалу двух стран, а также рациональному мышлению руководителей двух стран – Н.Хрущевым 

и Д.Кеннеди. Именно эти событие положило начало такому международному явлению, как ядерная 

стабильность. Ядерная стабильность – состояние международных отношений, исключающее использование 

державами ядерного оружия ввиду осознания ими принципиальной невозможности победить в ядерной войне, 

так как неотвратим неприемлемый для агрессора ответный удар. В результате начиная с 1962 г. ядерное оружие 

превратилось из материального фактора мировой политики в политико-психологический фактор устрашения, 

реальное использование которого стало практически невозможным. Официальная ядерная стратегия США 

сменилась  на доктрину ядерного сдерживания [1 c. 311-312]. 

Первые идеи о позитивной роли ядерного оружия высказал один из «отцов ядерной бомбы» Нильс Бор. 

Еще во время Второй мировой войны великий датский физик выступал за международное сотрудничество  в 

обращении с ядерным оружием по ее окончании. Бор опасался, что политические разногласия приведут к 

распаду военного альянса и  гонке вооружений между СССР и западными державами. Вместе с тем он не 

считал, что это неизбежно, поскольку рассматривал бомбу не только как угрозу, но и как позитивный фактор.  

Та степень опасности, которую она представляла для человечества, могла бы заставить государства 

сотрудничать, и тем самым заложить основу нового подхода к международным отношениям [1 c.312]. 
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В 2002 г. США приняли Доктрину национальной безопасности, в которой декларировалась возможность 

превентивного ядерного удара по странам, относящимся к «оси зла»: Ливии, Сирии, Северной Корее, Ираку и 

Ирану. В 1999 г. США использовали оружие с обедненным ураном во время войны на территории Косово. 

Кроме того, в американской ядерной стратегии возродился интерес к концепциям космической безопасности. В 

2004 г. при Пентагоне был создан отдел национальной космической безопасности. В 2006 г.принята концепция 

«Новая космическая политика США», предусматривавшая расширение космического компонента создающейся 

системы ПРО [1 с.316]. 

С точки зрения формирования роли ядерного оружия в военной и политической стратегиях двух 

сверхдержав период 1945–1954 гг. имел основополагающее значение. Начальный рубеж этого этапа не 

вызывает сомнений, поскольку именно в 1945 г. Соединенные Штаты испытали атомную бомбу. Вторая дата 

этих временных рамок обоснована необходимостью включения в рассматриваемый период нескольких главных 

событий. В 1949 г. в СССР было испытано атомное оружие, а в 1953 г. испытанием водородной бомбы 

Советский Союз окончательно разрушил американскую ядерную монополию, хотя до ядерного паритета было 

еще далеко. Смерть Иосифа Сталина в марте 1953 г. ознаменовала конец определенного этапа, как во 

внутриполитическом развитии СССР, так и во внешнеполитическом курсе советского руководства. В США в 

1952 г. к власти пришла администрация президента Эйзенхауэра, а в 1954 г. ею была провозглашена доктрина 

массированного возмездия. Таким образом, именно период 1945–1954 гг. представляется наиболее логичным и 

завершенным этапом в развитии ядерной политики СССР и США. В этот период лидеры обоих государств 

рассматривали схожие вопросы в отношении национальных атомных проектов, а именно: возможность 

применения ядерного оружия для достижения внешнеполитических целей; роль ядерного оружия в новых 

военно-политических стратегиях; способы презентации обществу своих достижений в сфере ядерных 

технологий и достижений противника; организация системы управления атомными проектами. Сопоставление 

подходов США и СССР к решению этих схожих задач представляет несомненный исследовательский интерес 

[2 c.78]. 

В США в 1946 г. контроль над атомными технологиями перешел от военного ведомства к гражданским 

лицам, и были созданы Комиссия по атомной энергии (Atomic Energy Commission) и Главный консультативный 

комитет (General Advisory Committee) под председательством научного руководителя Манхэттенского проекта 

Роберта Оппенгеймера. Любопытно, что, привлекая собственных ученых для регулярных консультаций по 

вопросам атомного оружия, американское руководство было убеждено, что советские ученые подобного 

влияния на политику советских лидеров не имеют. По крайней мере, посол США в СССР У.Б. Смит 

докладывал в 1946 г. в Вашингтон, что «это (советское. – Н.Р.) правительство держит своих ученых, как и всё 

остальное, под контролем» [2 c. 78]. 

На последней фазе войны с Японией произошло событие, оставившее глубочайший след в истории 

человечества: США применили атомное оружие против мирного населения японских городов. 6 августа 

американский самолет сбросил атомную бомбу над городом Хиросима. В течение нескольких секунд 40% всей 

территории города было превращено в пепел и 92% – полностью разрушено. 200 тыс. жителей города были 

убиты. Через несколько дней, 9 августа, такая же участь постигла город Нагасаки. Буквально в одно мгновение 

полностью сгорела одна треть города. 74 тыс. человек были убиты и 75 тыс. смертельно ранены. В течение 

многих десятилетий после этой бомбардировки уцелевшие жители Хиросимы и Нагасаки продолжали страдать 

от последствий атомной радиации. Применение атомных бомб не диктовалось военной необходимостью. 

Поражение Японии было неотвратимо. Это хорошо понимали и в Токио, и в Вашингтоне, особенно учитывая 

вступление Советского Союза в войну против Японии. И, тем не менее, бомбы были сброшены. Объяснялось 

это тем, что указанная акция Вашингтона преследовала не столько военные, сколько сугубо политические цели. 

Она знаменовала собой начало эры «атомной дипломатии» США, попытки, осуществления которой нанесли 

столь заметный ущерб международным отношениям в послевоенный период [3 c.95]. 

С самого начала работы над так называемым «Манхэттенским проектом», то есть разработки атомной 

бомбы в США, американские деятели и ученые, вовлеченные в нее, отдавали себе отчет о тех больших 

политических и военных последствиях, которые будет иметь создание атомной бомбы. Разработка нового вида 

оружия массового уничтожения, начатая в США в 1941 году, велась, естественно, в строжайшей тайне. Однако, 

учитывая союзнические отношения с Советским Союзом и его решающую роль в войне с гитлеровской 

Германией и ее союзниками, некоторые ученые – участники «Манхэттенского проекта» считали, что США 

должны поделиться информацией с Советским Союзом о работе над созданием атомной бомбы. Однако против 

этого решительно возражали военный министр Стимсон, государственный секретарь Бирнс, генерал Маршалл и 

другие. Стимсон, например, считал, что СССР значительно отстает в разработке собственной атомной бомбы и 

по его мнению, было бы неразумно сообщать ему об американской методике в этой области, не получив чего-

либо взамен в дипломатической сфере. Чем дальше продвигалась работа над созданием атомной бомбы, тем 

больше укреплялось в Вашингтоне убеждение в том, что наличие атомной бомбы следует использовать как 

фактор политического давления на Советский Союз. После Ялтинской конференции Стимсон стал 

рекомендовать действовать «осмотрительно» и ждать, «пока мы сможем получить значительно более 

существенные «плоды раскаяния» со стороны русских в ответ на наличие у США атомной бомбы» [3 c.96-97]. 

В конце мая 1945 года вопрос о применении атомной бомбы уже формально рассматривался в 

Вашингтоне как с точки зрения войны против Японии, так и с точки зрения будущих отношений с Советским 

Союзом. Участник этих дискуссий Бирнс цинично признавал, что атомная бомба будет применена не с целью 



443 

воздействия на Японию, а для того, чтобы «сделать Россию более сговорчивой в Европе». Накануне 

Потсдамской конференции, после очередного обсуждения вопроса о последствиях применения атомной бомбы 

Трумэн и Стимсон пришли к выводу, что пока бомба не будет применена против Японии, о ней вообще не 

следует информировать Советское правительство, а после этого отклонять любые вопросы, которые могут 

возникнуть у советской стороны. Стимсон конкретизировал сущность «атомной дипломатии»; он считал, что 

только в случае уступок со стороны Советского Союза в вопросах, касающихся Польши, Югославии, Румынии 

и Маньчжурии, американское правительство могло бы пойти «на раскрытие своих секретов» относительно 

атомной бомбы. Для характеристики линии американских и английских руководителей весьма показательна их 

реакция на известие об успешном испытании атомной бомбы. Трумэн и Черчилль ликовали по поводу того, что 

это грозное оружие обеспечит господство западных держав в мировых делах. А. Брук в своих дневниках 

следующим образом описывает реакцию Черчилля на известие об испытании атомной бомбы: «Он… дал себя 

увлечь самым первым и довольно скупым сообщением о первом атомном взрыве, он уже видел себя способным 

уничтожить все центры русской промышленности и населения. Он немедленно нарисовал чудесную картину 

самого себя как единственного обладателя этих бомб, способного сбрасывать их там, где он пожелает…». По 

мнению английского премьера, это сделало бы его всемогущим [3 c.100].  

С учетом успешного испытания атомной бомбы в Вашингтоне решили не дожидаться ее применения и 

сообщить о наличии у США этого нового грозного оружия массового уничтожения Советскому Союзу в ходе 

Потсдамской конференции с явной целью добиться от него уступок по обсуждавшимся на конференции 

вопросам.  

Следует отметить, что «атомная дипломатия» планировалась в Вашингтоне не только в контексте 

советско-американских отношений, но и как важнейший метод американской внешней политики вообще. Г. 

Колко пишет, что к 31 мая 1945 г., по существу, все американские лидеры, связанные с созданием атомной 

бомбы, «согласились с тем, чтобы держать не только русских за пределами атомного клуба, но не 

предпринимать больше ничего, чтобы помогать англичанам, которых Стимсон даже хотел лишить информации 

о первом испытании». Хотя ожидаемого эффекта ни сообщение об испытании атомной бомбы, ни ее варварское 

применение на принципиальную позицию Советского Союза по вопросам мировой политики не произвели, тем 

не менее шантаж атомной бомбой, а затем и ядерным оружием и другими новейшими достижениями военной 

техники занял важнейшее место в арсенале дипломатии сторонников «жесткого курса» в США. Атомная 

бомбардировка Соединенными Штатами японских городов показала, что самые совершенные виды оружия, 

применявшиеся в ходе наиболее разрушительной в истории войны 1939-1945 годов, блекли по сравнению с 

сокрушительной мощью нового оружия. С тех пор главная угроза человечеству исходила от нарастающей 

гонки ядерных вооружений. Поэтому центральное место в усилиях государств по укреплению мира и 

международной безопасности заняли переговоры, касающиеся ограничения гонки ядерных вооружений, 

ядерного разоружения. Как только появилось атомное оружие, Советский Союз выступил за полное и 

безусловное запрещение и уничтожение этого оружия. Советское правительство исходило из того, что не 

может быть действенной и эффективной системы мира, если использование атомной энергии не будет 

подчиняться интересам прогресса человечества и применяться только в мирных целях [3 c.104]. 

В первых же заявлениях Советского Союза по вопросу о запрещении атомного оружия подчеркивалось, 

что продолжение использования этого открытия для производства оружия массового истребления способно 

лишь усиливать недоверие между государствами и держать народы мира в постоянной тревоге и 

неуверенности. Запретить навеки атомное оружие тогда, когда оно еще только появилось на свет и им владело 

всего одно государство, да и то в сравнительно ограниченном количестве, было значительно легче, чем сейчас, 

когда ядерное оружие, во много крат превосходящее мощь атомных бомб, сброшенных на японские города, 

находится в арсеналах уже пяти ядерных держав и несколько десятков других государств в состоянии создать 

собственное ядерное оружие. Достаточно поставить вопрос, как выглядел бы сегодня мир, если бы ядерное 

оружие в соответствии с предложением Советского Союза было запрещено в самом своем зародыше и 

человечество не познало бы экономических, социальных и политических последствий гонки ядерных 

вооружений, чтобы представить себе ту колоссальную ответственность, которая лежит на империалистических 

государствах – противниках советского предложения о запрещении производства и применения оружия, 

основанного на использовании атомной энергии [3 c.105]. 

«Ядерный ноль» - это американский проект. В идеале он призван создать ситуацию, когда КНР и, 

возможно, Россия лишатся технической возможности уничтожить Соединенные Штаты. Сам США при этом 

сохранят превосходство в области обычных вооружений и укрепят свой стратегический потенциал посредством 

развертывания систем ПРО [ 1 c.322].  

Атомная дипломатия -  термин, вошедший в употребление после применения атомной бомбы (6-9 

августа 1945 г.), для обозначения методов и приемов дипломатии США, использующей обладание секретами 

производства атомной бомбы в целях внешнеполитического давления [4 c.161]. 

Практическое применение ядерного оружия привело к новому разделу мира между теми: кто обладал им, 

и кто не имел его; кто хотел его обрести, и кто не хотел или не мог это сделать; кто выступал за его 

сокращение, запрещение и нераспространение, и кто был против этого; кто был допущен в «ядерный клуб» 

избранных или прикрыт «ядерным зонтиком своих союзников, и кто был лишен такой возможности; кто видел 

в нем фактор сдерживания войны, и кто готов был использовать его в превентивном порядке [4 c.161]. 
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В апреле 1948 г., посол США в Великобритании Л.Дуглас докладывал Вашингтону, что У.Черчилль 

«верит, что пришло время прямо сказать Советам, что если они не уйдут из Берлина и не оставят Восточную 

Германию, не отведут войска к польской границе, мы разрушим до основания их города» [3 c.100]. 

В меморандуме о внешнеполитических задачах США, подготовленном специальным советником 

президента К.Клиффордом в сентябре 1946 г., говорилось о необходимости подготовки к ведению атомной 

войны в Европе. Ставки в «превентивной» войне с применением атомного оружия против СССР ежегодно 

возрастали. По американскому плану  «Бройлер» (осень 1947 г.) предусматривалось уничтожить 24 советских 

города 34 бомбами, по плану «Оффтэкл» (октябрь 1949 г.) – 104 города в СССР 220 бомбами при 

резервировании 72 бомб для нанесения повторных ударов по Советскому Союзу. Этим не исчерпывается весь 

список атомных приготовлений США к войне с СССР. В то же время США, как отмечает американский 

историк А.Бринкли, «удвоили свои собственные усилия в области атомных исследований, отведя ядерному 

оружию центральное место в своем военном арсенале». В 1950 г. администрация Трумэна одобрила разработку 

водородной бомбы и провела ее испытание в 1952 г., то есть раньше, чем Советский Союз [4 c.161-162]. 
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МЕЖЭТНИЧЕСКОЕ СОГЛАСИЕ КАК ФАКТОР ПОЛИТИЧЕСКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ 

 

Решение национального вопроса во всех странах и во все времена было одним из основных приоритетов 

государства.  

Современные политологи выделяют три подхода в реализации этой проблемы:  

 когда в стране проводится политика «выдавливания» инонационального населения 

 когда государство не придает значения национальному вопросу и надеется на то, что он разрешится 
сам по себе,  

 когда ведется трудоемкая, кропотливая работа по поиску консенсуса, расширению сфер согласия и 
доверия между народами. [1] 

Именно этот путь выбрал суверенный Казахстан. Взаимное понимание, терпимость, бережное 

восприятие духовных и культурных ценностей людей разных национальностей, составляющие глубинную суть 

казахстанского общества, позитивно отразились на менталитете народа, сформировали общие для всех этносов 

идеалы и ценности. Стабильность в республике, гражданский мир и межэтническое согласие являются 

результатом двух слагаемых — стремления полиэтнического общества, с одной стороны, и усилия власти — с 

другой.  

Очевидно, что проблемы межнациональных отношений нельзя решать, только провозглашая себя 

государством демократическим, светским, правовым и социальным. События, происходящие в последнее время 

в странах Европы, Азии и Африки, показали, что даже в самых благополучных государствах не удается 

избежать конфликтов и противоречий на национальной почве. Но известно, что в том государстве стабильнее и 

крепче межнациональное согласие, где создана правовая база, на деле гарантирующая права и свободы 

представителям всех этносов. 

Для укрепления потенциала межэтнического согласия Президент страны Нурсултан Абишевич 

Назарбаев предложил осуществить ряд мер: 

Первое. Прежде всего, необходимо развивать гражданскую идентичность, толерантность в ка-

захстанском обществе через систему образования и воспитания, корректное освещение темы межэтнических 

отношений в СМИ, повышение правовой культуры казахстанцев. 

Второе. Дальнейшее развитие государственного языка. Для этого надо систематически и после-

довательно реализовать комплекс необходимых мер, никого не ущемляя и не принижая. 

Третье. Важной составляющей национального единства выступает межконфессиональное согласие в 

нашем обществе. 

Четвёртое. Прочность национального единства напрямую связана с повышением эффективности работы 

Ассамблеи народа Казахстана и всех этнокультурных объединений. 

Пятое. Надо шире распространять мировую известность казахстанской модели межэтнических и 

межконфессиональных отношений 
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Конституции Казахстана, принятой 30 августа 1995 года на Всенародном референдуме, вопросу 

межнационального согласия посвящен ряд статей. Их подытоживает п. 2 статьи 39, где сказано: «Признаются 

неконституционными любые действия, способные нарушить межнациональное согласие». [2]      

«Не одно поколение казахстанцев создавало наше главное достояние — дружбу народов. Многое, 

переосмысливая заново в нашей истории, казахстанцы не вправе растрачивать это богатство, забывать добрые 

традиции. Они сформировались не в последние десятилетия и не коммунистическими директивами, надо 

повседневно слышать голос человека, голос каждого народа, любой национальности. Именно поэтому 

необходимо перевести форум на постоянную основу, создать новый общественный институт — Ассамблею 

согласия и единения народов Казахстана»,- выступал Н.А.Назарбаев. 

Следующим шагом власти стало учреждение такого уникального общественного института 

гармонизации межэтнических отношений, как Ассамблея народа Казахстана. Идея ее создания была впервые 

высказана Президентом РК Нурсултаном Назарбаевым в 1992 году на Первом Форуме народов Казахстана, 

посвященном первой годовщине независимости. [3] 

К основным задачам Ассамблеи относятся: 

1) обеспечение эффективного взаимодействия государственных органов и институтов гражданского 

общества в сфере межэтнических отношений, создание благоприятных условий для дальнейшего укрепления 

межэтнического согласия и толерантности в обществе; 

2) укрепление единства народа, поддержка и развитие общественного консенсуса по основополагающим 

ценностям казахстанского общества; 

3) оказание содействия государственным органам в противодействии проявлениям экстремизма и 

радикализма в обществе и стремлениям, направленным на ущемление прав и свобод человека и гражданина; 

4) формирование политико-правовой культуры граждан, опирающейся на демократические нормы; 

5) возрождение, сохранение и развитие национальных культур, языков и традиций народа Казахстана. 

В основе принципов деятельности Ассамблеи лежат: 

1) приоритет прав и свобод человека и гражданина; 

2) приоритет интересов народа и государства; 

3) равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от его расы, национальности, языка, 

отношения к религии, убеждений или по любым иным обстоятельствам; 

4)  равноправие и персональная ответственность членов Ассамблеи за деятельность в ее составе; 

5)  гласность. 

Деятельность АНК предполагает развитие следующих направлений: 

1) содействие в разработке и реализации государственной национальной политики; 

2)  содействие формированию казахстанского патриотизма; 

3)развитие государственного языка и других языков народа Казахстана; 

4) совершенствование региональной политики в межэтнической сфере; 

5) участие в разработке и реализации планов и мероприятий в области демографии и миграции; 

6) пропаганда казахстанской модели межэтнического и межконфессионального согласия в стране и за 

рубежом; 

7) осуществление просветительской и издательской деятельности, направленной на достижение 

межэтнического согласия;  

8) осуществление мониторинга состояния межэтнических отношений, в том числе в области применения 

государственного языка и других языков народа Казахстана; 

9) выработка рекомендаций и реализация практических мер по урегулированию разногласий и споров, 

недопущению конфликтных ситуаций в сфере межэтнических отношений и участие в их разрешении; 

10) взаимодействие с институтами гражданского общества и международными организациями по 

вопросам обеспечения межэтнического и межконфессионального согласия; 

11) оказание содействия в развитии связей других этносов Казахстана с их исторической родиной; [4] 

АНК является консультативно-совещательным органом при Главе государства и объединяет 

представителей практически всех наций и народностей, живущих в Казахстане. В деятельности Ассамблеи 

народа Казахстана заключен огромный позитивный опыт, который мы продолжаем вносить в мировую 

практику решения межэтнических проблем. Этот вклад по достоинству оценен на самом высоком уровне. В 

2015 году АНК отметил свой 20-летний юбилей.  

Казахстанское общество сегодня является уникальным примером межэтнического и 

межконфессионального плюрализма и толерантности, где проживают представители 140 этносов и более 40 

конфессий. Мир и спокойствие, гражданское согласие, религиозная терпимость, равноправное участие 

представителей различных культур в жизни общества - эти принципы легли в основу нашей национальной 

политики за годы независимости государства и обеспечили отличительную черту Казахстана в мировом 

сообществе. 

Казахстан знают во всем мире как страну, которая находится на перекрестке дорог Великого шелкового 

пути и является мостом, связывающим Восток и Запад, восточную и западную цивилизацию. 

Межцивилизационное расположение Казахстана не только имеет географическое составляющее, но и 

дополнена содержательной частью, так как в нашем государстве с испокон веков получили распространение и 

развитие, разные религии, традиции, обычаи, языки и другие элементы культур этносов, народов и наций.  
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За последние годы в регионах страны построено 11 домов дружбы. Среди них: в г. Алматы новый Дом 

дружбы, в Астане - Дворец мира и согласия. В области национального образования у нас активно действует 

более 100 этнических школ, 170 воскресных языковых центров. В школах национального возрождения 

работают 29 отделений по изучению 11-ти языков. Наряду с казахскими и русскоязычными СМИ у нас 

издаются газеты и журналы, выходят в эфир передачи на 11 языках. 

Между тем, межэтническое согласие невозможно без межконфессионального диалога. У нас действует 

более 4 тысяч религиозных объединений, свыше 3 тысяч культовых сооружений, представляющих порядка 17 

конфессий и деноминаций.  

Наша модель межэтнического согласия рекомендована государствам планеты как воплощенная на 

практике формула гражданского мира в многонациональном обществе. Именно Ассамблея открыла новую 

страницу не только в истории нашей государственной национальной политики, но и в решении «национального 

вопроса». Наш опыт межнационального и межконфессионального согласия получил признание на самом 

высоком международном уровне. Его отметили Генеральный секретарь ООН и Верховный комиссар по делам 

нацменьшинств ОБСЕ, Совета Европы, политические и духовные лидеры, общественные деятели многих стран 

мира. 

Выступая с Обращением 14 января 2010 года в Вене Президент Н.А.Назарбаев по случаю вступления 

Республики Казахстан на пост председателя ОБСЕ отметил: «Наша модель межнационального и 

межрелигиозного согласия - это реальный вклад Казахстана в общемировой процесс взаимодействия различных 

конфессий». [5] 
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КАЗАХСТАН В УСЛОВИЯХ ВСЕМИРНОЙ ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ: ПРОБЛЕМЫ И 

ПРЕИМУЩЕСТВА ВХОЖДЕНИЯ 

 

22 июня 2015 года, президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев в обращении народу заявил о 

том, что после 19 лет переговоров, рабочая группа по вступлению в ВТО единогласно одобрила необходимый 

пакет документов. В течение нескольких лет, наша страна, безуспешна, пыталась войти в состав ВТО. 

(Казахстан подал заявку о вступлении в 1996 году.) И лишь, последние годы, нашему государству удалось 

наладить двухсторонний диалог о вхождений Казахстана. (В 2003 году Казахстан завершил информационный 

период и вступил в активную фазу переговорного процесса со странами-членами Рабочей группы.) В условиях 

не самых оптимистичных показателей экономики, мы должны выстроит правильную политику введения 

переговоров для дальнейшего развития партнерских отношений. ВТО регулирует 98% мировых рыночных 

отношений в мире. Тем самым является одним из самых влиятельных организаций по контролю и 

регулированию рыночных отношений. По оценкам Всемирного банка, Казахстан в среднесрочной перспективе 

от вступления в ВТО получит где-то 6,7 процентов ВВП. В случае Казахстана, как и в России, либерализация 

барьеров, препятствующих вложению иностранных инвестиций в сферу услуг, которая способствует росту 

конкурентоспособности и продуктивности производства, является наиболее мощным источником получения 

выгоды от вступления в ВТО. 

ВТО – это Всемирная торговая организация, созданная с целью установления общемировых правил 

торговли товарами и услугами, основанных на принципе не дискриминации и транспарентности. [1]. Дата 

создания 1995 год, заменила собой Генеральное соглашение по тарифам и торговле (ГАТТ), в качестве 

единственного международного органа, занимающегося глобальными правилами торговли между 

государствами. 

За 20 лет существования, 163 стран мира присоединились к ВТО, а 25 стран ведут переговоры. 

Существует много мнений о положительных и отрицательных сторонах деятельности ВТО. К 10 

положительным возможностям в рамках ВТО можно отнести: 
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1. Конструктивное разрешение торговых споров. В связи с увеличением объема торговли во всем 

мире, а также количества стран и торговых компаний увеличивается и вероятность возникновения торговых 

споров. В этом контексте система ВТО помогает разрешить возникающие споры конструктивно и мирно. 

2. Определенность правил игры. Одним из преимуществ в рамках ВТО является проверенные 

временем и реализованные на практике определенные правила игры, облегчающие ход переговоров между 

государствами-участниками ВТО. 

3. Сокращение цен. Свободная торговля товарами в результате либерализации торговой политики и 

сокращения протекционистских барьеров значительно увеличивают импорт товаров, но самое главное 

оказывают содействие в снижении цен на импортируемые товары. Таким образом, свободная торговля в силе 

сократить расходы потребителей во всем мире. 

4. Приход новых технологий. Увеличение объема импорта обеспечивает приход новой техники и 

технологий. 

5. Возможность выбрать не просто необходимый, а желаемый продукт. Возможность импортировать 

все товары и услуги предоставляет потребителям возможность выбирать не просто необходимый продукт, а 

также желаемый и удовлетворяющий потребительский вкус и требования к качеству. 

6. Стимулирование экономики. Увеличение объема импорта не только обеспечивает приход новых 

технологий и дает больше выбора товаров и услуг, но также стимулирует отечественное производство 

вкладывать в развитие и переоборудование производства и таким образом, повышать конкурентоспособность 

своей продукции и уровень культуры производственных отношений. 

7. Рост производства. Рост производства в основном в конкурентных областях: энергетика, сырьевые и 

перерабатывающие отрасли. 

8. Защита отечественного производства от антидемпинговых мер и квотных ограничений. В 

рамках ВТО создание благоприятных условий для отечественного производства посредством снятия 

антидемпинговых мери квотных ограничений является реальной возможностью. 

9. Развитие производственной кооперации. В рамках ВТО появляется больше возможности создания 

совместных предприятий, проведения совместных исследований, обмена объектами интеллектуальной 

собственности с другими государствами. 

10. Повышение деловой активности. В рамках ВТО появляется возможность привлечения 

дополнительных инвестиций. Кроме того, приход западных финансовых корпораций откроет источники 

получения дешевых и длинных кредитов. [2] 

Так же стоит отметить 10 ошибочных мнений о ВТО. Таких как: 

1. ВТО диктует свою политику. Данное мнение ошибочно, поскольку все условия соглашений, 

подписываемых государствами-членами ВТО, тщательно обговариваются в ходе переговоров. 

2. ВТО игнорирует развитие, делая торговлю приоритетной. Одной из основных целей создания ВТО 

было достижение устойчивого развития посредством либерализации торговой политики государств-членов 

ВТО. Не смотря на то, что снижение протекционистских барьеров и улучшение хода торговли между странами-

членами является одним из принципиальных вопросов в рамках ВТО.  

3. ВТО является «антизелёной» организацией. Необходимо вспомнить вводную часть Марракешского 

соглашения о создании ВТО, где перечисляются такие условия для достижения поставленных целей в рамках 

ВТО, как целесообразность использования мировых ресурсов в соответствии с целями устойчивого развития и 

стремление содействовать защите и сохранению окружающей среды. Кроме того, статья 20 Генерального 

соглашения по тарифам и торговле гласит, что «государства-участники данного соглашения имеют право 

принимать меры в целях защиты жизни и здоровья граждан, животных и растений, а также для сохранения 

истощаемых природных ресурсов». Помимо вышеописанных общих принципов существуют отдельные 

положения в соглашениях ВТО, учитывающие индивидуально-определенные условия.  

4. ВТО – недемократичная организация. Данное мнение также ошибочно, поскольку решения 

принимаются лишь при достижении полного консенсуса, т.е. при согласии всех участников, без единого голоса 

«против». Более того, основополагающие правила торговли в рамках ВТО были рассмотрены, обсуждены и 

приняты не только государствами-участниками Уругвайского раунда переговоров, но и их парламентами. 

5. Закрытие предприятий и рост безработицы. ВТО не отрицает риск закрытия ряда предприятий и 

нарастания безработицы в результате наплыва более дешевого импорта.  

6. ВТО не учитывает интересы развивающихся стран. В течение последних лет именно развивающие 

страны играют активную роль в ВТО из-за возможности получения более выгодных условий для торговли 

посредством переговоров на равных правах. В результате развитые страны идут навстречу развивающимся 

странам. 

7. ВТО – инструмент лоббирования. Членами ВТО являются и могут быть отдельные страны, а не 

представители частного сектора или негосударственных организаций. В связи с вышесказанным данные 

организации не могут принимать участия на заседаниях ВТО, за исключением специальных семинаров и 

симпозиумов. 

8. Членство в ВТО – вынужденная мера для развивающихся стран. Данное мнение также ошибочно, 

поскольку развивающие страны подобно развитым странам-членам ВТО присоединяются к данной 

организации из-за ее принципов прозрачности и не дискриминации. Если проведение двусторонних 

переговоров между развитой и развивающей страной гарантирует провал последней, то многосторонние 
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переговоры в рамках ВТО дают возможность развивающимся странам создавать альянсы с другими странами, 

имеющими общие интересы. 

9. Ухудшение наполняемости бюджета государств-членов ВТО. Как известно, таможенные пошлины, 

составляющие часть государственного бюджета, при смягчении таможенного режима в связи с вступлением в 

ВТО сокращаются. Однако ухудшение наполняемости бюджета не происходит, поскольку увеличившийся 

объем импорта в состоянии компенсировать снижение пошлин. 

10. Угроза продовольственной безопасности. При вступлении в ВТО страна-член данной организации 

становится более зависимой от импорта продовольствия. Без повышения импортных пошлин вытеснить импорт 

с отечественного рынка может представляться сложным. Однако необходимо помнить о сравнительном 

преимуществе в экономической теории, которое может оказать содействие в защите окружающей среды и 

сохранении истощаемых природных ресурсов посредством специализации стран в производстве определенных 

товаров. [3]. 

Но все же, не стоит забывать, что деятельность организаций в первую очередь направлена для 

установления справедливых условий международной торговли. Исходя из этого, стоит отметить некоторые 

особенности организаций: 

1. Соглашение ВТО представляют собой пакет соглашений т.н. single undertaking – страна 

присоединяется к 18 обязательным соглашениям, которые представляют собой «неделимый единый пакет». 

(Исключение составляют Соглашение по государственным закупкам и Соглашение по торговле гражданской 

авиа-техникой.)  

2. Межправительственная организация. От имени страны могут выступать лишь официально 

уполномоченные представители Правительства 

3. Решение принимается консенсусом, которое достигается между всеми странами-членами ВТО. [1]. 

В каждом соглашений, отражены и адаптированы три основных принципов ВТО: 

1. Принцип наибольшего благоприятствования (РНБ), который означает представление импортным 

товарам и иностранным поставщикам услуг на таких же условиях на внутреннем рынке члена ВТО, какие 

предоставляются импортным товарам и поставщикам услуг, происходящих из любой другой страны, включая 

других членов ВТО. 

2. Принцип национального режима предполагает, что члены ВТО должны предоставлять импортным 

товарам и иностранным поставщикам услуг такой же благоприятный режим как и у отечественных.  

3. Ключевой принцип ВТО – это принцип транспарентности. Значение принципа в том, что страна 

обязана публиковать нормативные правовые акты, затрагивающие торговлю товарами и услугами [2]. 

Н.Назарбаев заявил, что «членство в ВТО обеспечит предприятиям Казахстана доступ к зарубежным 

рынкам, а потребителям — большой выбор товаров и услуг».  

Входя в состав ВТО, Казахстан приследуют определенные цели как: 

1. Усиление процесса интеграции в мировую экономику;  

2. Снижение тарифных и нетарифных барьеров в торговле промышленными и сельскохозяйственными 

товарами, дальнейшая либерализация международной торговли и создание условий для свободной и 

справедливой конкуренции на мировых рынках;  

3. Регулирование международной торговли услугами на основе выработанных принципов и правил, ее 

дальнейшее расширение и постепенная либерализация путем проведения переговоров; 

4. Создание механизма эффективной защиты в области торговых аспектов прав на интеллектуальную 

собственность с учетом различий в национальных правовых системах;  

5. Создание эффективного многостороннего механизма урегулирования торговых споров;  

6. Осуществление мониторинга национальной торговой политики стран-членов ВТО;  

7. Доступность мировых рынков для экспорта казахстанских товаров и услуг;  

8. Приведение торгового законодательства страны в соответствие с международными нормами и 

стандартами;  

9. Формирование в стране предсказуемой торгово-инвестиционной среды;  

10. Обеспечение функций «переговорной площадки» для периодического проведения многосторонних 
торговых переговоров. 

Как известно, у любой медали существует две стороны. Так же дело обстоит и с вхождением Казахстана 

в ВТО. Ведь, вхождение в ВТО предполагает определенные издержки и преимущества.  

Есть те, кто считают, что это хорошая возможность, они поддерживают это мнение, основываясь на том, 

что это прекрасный шанс для дальнейшего развития экономики нашей республики. Но, так же существуют и те, 

кто считают, что это повлечет за собой неимоверные потери, что иностранная продукция вытеснить 

отечественного производителя.  

Став участником ВТО, Казахстан будет иметь полное право поставлять свою продукцию на внешний 

рынок, без переплаты определенных налогов, которые существуют на сегодняшний день. Также начнут 

развиваться дружеские, взаимовыгодные отношения между Казахстаном и странами-участниками. Для нашей 

страны очень много положительных моментов и причин для вступления в ВТО. К ним можно отнести: 

1. Казахстан будет признан страной с открытой рыночной экономикой, интегрированной в мировое 

хозяйство и мировые структуры, которые содействуют его развитию. Определение «страна с открытой 

рыночной экономикой» используется Европейской Комиссией в антидемпинговых и защитных расследованиях.  



449 

2. Наша страна с большей частью занимается экспортом таких товаров как: нефть, нефтепродукты, 

природный газ, электроэнергии и угля. Вступление в ВТО даст Казахстану ряд преимуществ в области 

лицензирования экспорта, стандартов, применения антидемпинговых и компенсационных пошлин и в целом 

будет способствовать росту внешнеэкономической активности государства .  

3. Цены на товары и услуги станут ниже. Вместе с этим произойдут соответствующие изменения в 

объемах и структуре потребления, которое будет приближаться к стандартам развитых стран.  

4. Создание цивилизованных условий конкуренции и прозрачного правового поля будет стимулировать 

общее ускорение структурных реформ и даст толчок для создания конкурентоспособной экономики. Этому 

будет способствовать приведение национального законодательства (в частности, в сфере налогообложения, 

таможенного регулирования, стандартизации и сертификации, регулирования сферы услуг, конкурентной 

политики, охраны интеллектуальной собственности) в соответствие с нормами и правилами ВТО.  

5. Приток иностранных инвестиции в страну, что повлечет развитие отечественного производства.  

6. Участие Казахстана в разработках норм регулирующих мировую торговлю, доступ к оперативной 

информации о внешней политике стран-участников ВТО. 

7. повышение доходов как страны в целом, так и личных доходов вследствие свободной торговли. 

Как страна с сырьевой направленностью экспорта, членство в ВТО несет и серьезные риски для 

Казахстана: 

1. Страна, входящая в ВТО обязана жестко корректировать свои отрасли, нормы управления и 

регулирования по отраслям и многое прочее. А это все, в свою очередь повлечет огромные издержки со 

стороны государства и частного сектора.  

2. Ограничение государственных торговых инструментов защиты отечественного производителя. Наши 

отечественные производители не смогут выдержать конкуренций с иностранными производителями. Ведь их 

продукция будет намного дешевле отечественной. 

3. Уровень  тарифной защиты станет ниже, чем установлено единым таможенным тарифом 

Евразийского экономического союза. 

4. Приток некачественной импортной продукций. 

5. Усиление сырьевой направленности экономики. 

6. Поглощение отечественных ключевых поставщиков финансовых и телекоммуникационных услуг 

иностранными конкурентами.  

7. Низкая вероятность установления для Казахстана «переходного периода» по причине малого объема 
промышленного производства; 

8. Отсутствие «переходного периода» ограничит возможности государства для поддержки малого и 
среднего бизнеса на начальном этапе вхождения в ВТО. [4] 

В современном мире членство в ВТО является показателем вовлеченности страны в цивилизованный 

мировой рынок товаров и услуг. Поэтому молодые и независимые страны стремятся вступить в эту 

организацию и торговать на равных с другими странами. Стремление вступить в эту организацию объясняется 

тем, что противостоять  процессу глобализации каждой из них непосильно, также как и пытаться игнорировать 

достижения научно-технического прогресса неразумно. Процесс идет стремительно и объективно. И в этих 

условиях Казахстан должен и может вести эффективную внешнюю торговлю только на основе принципов, 

норм и правил, которыми руководствуется мировое сообщество. Именно ВТО является главным инструментом 

осуществления идей и принципов глобализации, ответом на ее вызовы в сфере международной торговли. 
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КАЗАХСТАН КАК ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЙ СУБЪЕКТ В МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЯХ 

 

Распад СССР изменил геополитическую обстановку не только на постсоветском пространстве, но и во 

всем мире. При этом, географическое положение Казахстана оказалось одновременно и удачным с 

геоэкономической, и рискованным с геополитической точки зрения. С момента провозглашения 

государственной независимости Казахстан ведет многовекторную внешнюю политику.  

Казахстан стремится поддерживать равноудаленные дипломатические отношения как с мировыми 

гигантами – Россией, Китаем, США, Японией, Индией, европейскими державами, так и с региональными 

гигантами так называемыми странами среднего уровня – Турцией, Ираном, Пакистаном, Саудовской Аравией, 

Египтом, Израилем, Южной Кореей, Таиландом, Австралией. 
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Многовекторная политика имеет свои позитивные моменты, главным из которых является привлечение 

всевозможных иностранных инвестиций для развития экономики страны. Так, Казахстан граничит с двумя 

мировыми гигантами – Россией и Китаем. Каждый из них рассматривает Казахстан как лакомый кусок еще с 

XVIII в. Аблай хан во время своего правления умело лавировал и сбалансировал отношения с обеими 

империями. Присяга была дана как Российской, так и Цинской империи. Время правления хана Аблая был 

единственным отрезком времени независимого казахского государства в XVIII в. Многовекторная политика, 

проводимая руководством современного Казахстана, это – необходимость, диктуемая географическим 

расположением и геополитической ситуацией.  

В XVIII в. Казахское ханство не могло заручиться гарантиями и поддержкой более дальних стран или 

южных соседей. В конце ХХ в. Казахстан расширил свои геополитические горизонты до западных и исламских 

стран, что придает значительную сбалансированность отношений с Россией и Китаем. Географически 

Казахстан находится в геополитическом треугольнике – Россия – Китай – Исламский мир. Однако верховенство 

западного мира во главе с США превратило этот треугольник в геополитический четырехугольник, который 

сформировался благодаря научно-техническому прогрессу и технологическому развитию. Практически ни один 

из этих четырех геополитических полюсов или субъектов не имеет какого-либо желания придать Казахстану 

нейтральный статус. 

Главной причиной такого нежелания является физическая география и геологическая карта Казахстана. 

Казахская земля богата всеми химическими элементами таблицы Менделеева. В Казахстане – огромные 

массивы пастбищ и пахотных земель, равно как и пустынь. Другой причиной является историческое 

предназначение Казахстана как главного отрезка огромной артерии Великого Шелкового пути. В древние и 

средние века за контроль над инфраструктурой Великого Шелкового Пути шли бесконечные войны. Персы и 

греки, китайцы и арабы, джунгары и кокандцы, русские и англичане – все они пытались овладеть этой 

артерией, проходившей по территории Казахстана. «Если в былые века теллурократия (Суша) доминировала 

над талассократией (Морем), то, начиная с эпохи великих географических открытий, Море становится все 

более мощным оппонентом Суши. А в холодной войне 1946-1991 гг. «извечный геополитический дуализм» 

достиг максимальных пропорций, причем талассократия отождествилась с США, а теллурократия – с СССР» 

[1]. Великие географические открытия действительно были направлены на устранение Великого Шелкового 

пути как главного торгового конкурента. Британский географ и геополитик Хэлфорд Маккиндер еще в 1904 г. в 

своей работе «Географическая ось истории» пришел к выводу, что зона кочевых цивилизаций является хребтом 

Евразии [2]. А подобным регионом  может быть только Центральная Азия, что в какой-то мере совпадает с 

казахским преданием о том, что центром всей планеты являются Дешти-Кипчакские степи под названием 

Жеруюк, где располагался казахский отрезок Великого Шелкового пути. Джунгарское и Кокандское ханства 

пытались завладеть этой частью большой торговой артерии, поскольку она представляла собой стратегическую 

линию геокоммерческого предназначения.    

Великий Шелковый путь является частью евразийского хартленда. Центральная Азия, будучи 

евразийским хартлендом, представляла собой объект соперничества между Россией и Великобританией, 

которые были, соответственно, сухопутной и морской державами. Американский политолог Н. Спайкмен 

продолжил теорию Х. Маккиндера о евразийском хартленде, поскольку США заменили место Великобритании 

как морской державы. В частности, он сформулировал свою идею следующим образом: «кто контролирует 

римленд (побережье), тот контролирует Евразию, а кто контролирует Евразию, тот контролирует судьбы всего 

мира» [3]. Таким образом, кто контролирует Великий Шелковый путь, тот контролирует весь мир. В 

современное время все великие державы стремятся овладеть Великим Шелковым путем. 

Каждая держава имеет свои интересы, которые оправдывали бы ее притязания на геополитическое 

расположение Казахстана. США и европейские державы видят их в овладении ими углеводородными и 

минеральными ресурсами на территории Казахстана. Причем они стремятся делать это открыто, на 

экономической основе сотрудничества. Китай, дабы завладеть природными ресурсами Казахстана, равно как и 

всей Центральной Азии, не только активизирует свою экономическую деятельность (скупка акций нефтяных и 

газовых компаний, приобретение месторождений) и торговую экспансию (поставка ширпотреба в обмен на 

сырье), но и в своей образовательно-идеологической политике внушает населению, что территория Казахстана 

и других центральноазиатских стран являются либо временно незаселенными, либо исконно китайскими 

землями. Китай стремится оправдать свое притязание решением демографической проблемы через заселение 

этническими китайцами всего мира посредством чайнатаунов, и, прежде всего, стран-соседей – Казахстана и 

России (Сибирь и Дальний Восток). Китай через Шанхайскую организацию сотрудничества намерен оказывать 

политическое и экономическое давление на своих партнеров – членов этой организации, и, прежде всего в 

уйгурском вопросе или проблемах синьцзянского сепаратизма. Российский экономист М. Хазин отметил, что 

Китаю нужна только нефть Казахстана, и голос Астаны в Пекине не будет услышан [4].       

Если под этническим фактором Китай использует свое демографическое давление на Казахстан 

посредством экономического присутствия и доминирования (например, привлечение не только китайских 

специалистов, но и китайских чернорабочих) на территории страны, то западные страны, в частности США, 

используют этнический фактор как инструмент давления на Казахстан под флагом защиты прав человека. 

Между тем, Казахстан имеет непростые отношения с непосредственными соседями по Центральной Азии. 

Существуют не до конца решенные территориальные проблемы с Узбекистаном. Визит президента Н. 
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Назарбаева в Узбекистан в марте 2010 г. в определенной степени сгладил имеющиеся экономические 

противоречия. Проблема бедности в Кыргызстане вызывает у Казахстана социальные трения с этой страной.  

Кроме того, определенные антиказахские настроения в странах Центральной Азии, а также огромная 

разница в экономическом развитии создают серьезные препятствия на пути к региональной интеграции. В то же 

время, в социально-экономическом развитии Казахстан – наиболее продвинутое государство в регионе 

Центральной Азии, которое является региональным лидером. Между тем идет динамичное развитие отношений 

Казахстана с Туркменистаном и Азербайджаном. Казахстан равномерно участвует в урегулировании проблем 

правового статуса Каспийского моря. И в каспийском вопросе, стремясь к равноправному сотрудничеству с 

Россией и Ираном, Казахстан показывает свое стремление к региональному лидерству в качестве 

геополитического субъекта. Как инициатор СВМДА, еще в 1993 г. Казахстан проявил себя не только как 

субъект международного права и международных отношений, но и как потенциальный геополитический 

субъект. Ведь, чтобы быть державой, необязательно иметь огромные территории и население. Главное здесь – 

внешнеполитическая и геополитическая активность, подкрепленная сильной экономикой, вооруженными и 

интеллектуальными силами.         

После распада СССР Россия весьма остро воспринимала расширение сотрудничества Казахстана с 

исламскими странами. Поскольку мусульманское население России составляет около 20%, российские туристы 

предпочитают отдых в Турции, Египте и ОАЭ, а российские политики стремятся активно сотрудничать с 

мусульманскими странами в противовес Западу и Израилю, то российские СМИ воздерживаются настраивать 

немусульманское население стран СНГ против титульных мусульманских этносов. Власти Казахстана, в свою 

очередь, проявляют толерантность по отношению к немусульманскому населению, чем лишают всех внешних 

геополитических игроков поводов для вмешательства во внутренние дела страны.  Центральное место среди 

средневосточных стран – партнеров Казахстана занимает Иран. Здесь также задействованы интересы таких 

стран, как Турция, Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ, Пакистан, Афганистан и Индия. Казахстан соединяется с 

Ираном через Каспийское море. Другие исламские страны географически более отдалены, что не только не 

затрудняет, но и балансирует отношения Казахстана с Ираном. Иран в своей геополитике не может достаточно 

доминировать над Казахстаном, поскольку у него – довольно непростые отношения с Россией и Европой, и, тем 

более, враждебные отношения с США. Основной стратегией партнерства Казахстана с Ираном является 

транспортное сотрудничество и транспортировка казахской нефти через Иран.  

Трансазиатская железнодорожная магистраль соединила Иран с Китаем через территорию Центральной 

Азии. В целом, отношения с исламскими странами имеет не только перспективу, происходит углубление 

отношений во всех сферах, в частности, с нефтедобывающими государствами Персидского залива. При этом 

следует отметить, что для США становится важным не только наблюдение за поведением Казахстана и других 

центральноазиатских стран в отношениях с Ираном. Иран, объявленный США одной из стран «оси зла», с 

точки зрения американской геостратегии, является, таким образом, одним из препятствий на пути утверждения 

главенства Америки в регионе Каспия. Поэтому американо-иранское, равно как и американо-китайское 

противостояние самым негативным образом отражается на Казахстане, усиливая нестабильность вокруг него.   

Естественно-географический и геополитический треугольник Россия – Китай – Исламский мир представляет 

для Казахстана опасность кольцевой нестабильности. Евро-американский глобализм не так страшен, как 

геополитические притязания Китая (демографическое давление) и исламского мира (экспорт экстремизма). 

США и другие западные страны, а также Индия не представляют для Казахстана каких-либо проблем 

нестабильности, демографического давления, и т. п. Следовательно, прочные отношения с ними 

сбалансировали бы геополитические притязания со стороны непосредственных соседей – России и Китая. Тем 

не менее, следует учитывать влияние современного мирового экономического кризиса, который отодвинул 

интересы США и европейских стран в Центральной Азии на более отдаленное место, отдав первенство России 

и Китаю. Будет ли Казахстан – как в СНГ, так и в целом по миру – действовать с оглядкой на Россию? Есть ли 

опасность действовать в будущем с оглядкой на Китай, учитывая противодействие Синьцзян-Уйгурского 

автономного района Пекину? Как действовать Казахстану в скрытой антиисламской и, возможно, 

антитюркской политике мировых геополитических игроков? Для Казахстана существует немало вызовов 

современности, которые могут быть не только прогнозируемыми, но и вполне неожиданными, как терроризм. 

Мировой терроризм также стал скрытой геополитической силой, ведь от него не застраховано ни одно 

государство в мире, в т.ч. и Казахстан.    

Президент Казахстана Н. Назарбаев занял 19-е место «за вклад в строительство многополярного мира 

через многовекторность и минимальное количество ошибок» в списке, включающем 100 наиболее значимых 

фигур современности, определенным экспертным сообществом Global Intellect Monitoring за 2009 год [5]. 

Личный вклад Главы государства в дело международного сотрудничества поднял не только его личный 

авторитет, но и в целом авторитет Казахстана в мире. Известный американский политик и дипломат Генри 

Киссинджер говорил, что сильная экономика есть основа внешнеполитической активности страны.  

Осуществление проекта «Великий транспортный путь» – как раскрутка «нового Шелкового пути» может 

способствовать экономическому подъему отсталых районов Казахстана путем привлечения иностранных 

инвестиций, а также продвинуть интеграцию центральноазиатских стран [6]. Казахстан, как преуспевшая в 

рыночно-экономических реформах страна, вполне способен, как локомотив, повести за собой остальные 

страны. В Казахстане существуют внутренние условия политической стабильности – как основополагающей 

базы для добрососедских и инвестиционных отношений. Кроме того, проявления этнического и религиозного 
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национализма ограничены государством, необходимости обеспечения стабильности с внешним миром. В то же 

время, Казахстан должен наработать стратегию национальной безопасности (комплекс экономической, 

политической, военной и образовательной безопасности) и региональной политики, что даст возможность 

внешним геополитическим игрокам учитывать национальные интересы Казахстана. Это, в свою очередь дает 

Казахстану возможность приобрести субъектную геополитическую роль.    

Таджикский политолог Г. Майтдинова пишет, что: «В целом Центральноевразийский регион, скорее 

всего, в ближайшем будущем ожидает серьезная структурная перестройка, учитывая возникающий плюрализм 

геополитических концепций в экспертных и политических кругах. Во всяком случае, у новых государств 

региона есть стремление к восстановлению геополитической целостности Среднего Востока – для успешной 

реализации своих национальных интересов и обеспечения стабильной безопасности» [7]. Похоже, что 

политолог намекает на хаос в государствах региона, который может возникнуть в результате мирового кризиса 

и геополитического противостояния полюсов. В то же время, именно в этот период кризиса мир испытывает 

ситуацию нахождение в вакууме, т. к. позиций Запада во главе с США заметно пошатнулись, а восточные 

страны во главе с Китаем еще не собрались с силами и ресурсами. Россия через институты СНГ, ОДКБ, 

Таможенного союза и ЕврАзЭС, теперь нынешний ЕАЭС продолжает оказывать влияние на Казахстан – с 

целью сохранения постколониальной зависимости, но, тем не менее, российские политологи характеризуют 

нашу страну как: «дружелюбный, но очень независимый Казахстан» [8].  

В такой обстановке Казахстан имея дипломатические, интеллектуальные, технологические и финансово-

экономические ресурсы должен противостоять геополитическим притязаниям более сильным игрокам, и стать 

самостоятельным игроком, постепенно трансформируясь из геополитического объекта в геополитического 

субъекта. В конечном итоге, говоря словами Киссинджера, геополитика рано или поздно станет внешней 

политикой Казахстана.              
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ӨСУДЕГІ ИНДУСТРИАЛДЫ-

ИННОВАЦИЯЛЫҚ САЯСАТЫ 

 

Қазақстан индустриясы халық шаруашылығының индустриализация деңгейін, егеменді ел 

экономикасының нақтылығы мен перспективасын, қазіргі әлемдік шаруашылықтағы орны мен рөлін ақтайтын 

басты фактор болып табылады. Елдегі инновациялық даму мемлекеттің араласуынсыз оң нәтиже бермейді, 

сондықтан инновация мен инвестиция мемлекеттік реттеудің объектісі болады. Көптеген дамушы елдер табиғи 

ресурстарға бай бола тұра, тұрақты дамуға қол жеткізе алмады. Қысқа мерзімде шикізат экспорты бұл елдердің 

мемлекттік қазынасына табыс әкеліп, тұрғындардың әл-ауқатын көтереді. Алайда, уақыт өте келе жоғары табыс 

экономиканы құлдыратады, яғни мемлекетті шикізат экспортынан және оның рыноктағы жағдайынан тәуелді 

етіп, шикізатты аз қажет ететін жаңа саланың дамуын ынталандырмайды және шикізатты күндердің күнінде 

таусылатынын еске алсақ, бұл мәселенің қаншалықты маңызды екенін түсінеміз. Дәл осы жағдайдан шығудың 

бірақ жолы бар, ол – жоғары технологиялық өндірісті дамыту. Қазіргі таңда ел экономикасы дамудың шешуші 

факторлары – ғылым мен инновациялық технологиялар екеніне күннен-күнге көз жеткізіп келеміз. 

Инновациялық саясаттың іске асуының белсенділігі негізі қаржы мәселесіне, оларға деген экономикалық 

қажеттілікті анықтайтын нарықтық сұранымға, бәсекелік ортаның дамуына, ғылыми-техникалық әлеуеттің 

дамуы, тұрғындардың менталитеті, олардың білімі мен мәдени деңгейі және сыртқы экономикалық 

байланыстарға тәуелді. Бұлардың әрқайсысы инновациялық процесстерге тікелей немесе жанама түрде әсер 

етіп отырады. 

Мемлекетті қаржылық қолдау және инновациялық құрылымдарды құру үшін оған көп мөлшерде қаржы 

қажет. Осы мәселе қазір елімізде күрделі мәселелердің бірі болып отыр, сондықтан қаржыландыру, сырттан 

инвестиция тартуға негізделген Инвестициялық, Инновациялық қорлар, Даму банкі, экспорттық несиелер мен 

инвестицияны сақтандыру корпорациясы сияқты даму институттары құрылды. 

Инновациялар саласындағы мемлекеттің 2 қызметі болады. 

http://www.centrasia.ru/
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1. Құқықтық-нормативтік жағынан қамтамасыз ету. 

2. Бюджеттен немесе басқа көздерден қаржыландыру. 
Ал мемлекет инновациялық саясатты солар арқылы жүргізеді. Шағын кәсіпорындар барлық 

кәсіпорындардың 99 %-ын құраса, олардың ЖҰӨ-дегі үлесі 52%-ды құрайды. Мемлекет саясатының шағын 

және орта бизнестегі кәсіпкерлікті қолдаудың мәні қажетті капитал салымы мен жұмыссыздық туралы 

деректерді сәйкестендіру болып табылады. ҚР-ның бүгінгі таңдағы ұлттық инновациялық жүйесі негізінен үш 

құрылымдық қолдау және іске асыру бағыттарынан құралады. Олар: 

 ҒЗТКЖ ұйымдары, яғни бұған ғылыми зерттеу институттары, инкубаторлар, инновациялық 

орталықтар, технопарктер, кәсіпорындар, жоғарғы оқу орындары, құрастырушылық орталықтар, кластерлер, 

шағын бизнес салалары қатысады. 

 Мемлекеттік реттеудің тікелей және жанама құралдары: заңдар, жарлықтар, стратегиялар, салық және 

несие жеңілдіктері, лизингтің дамуы және т.б. 

 Қаржылық институттар: банктер, инвестициялық, сақтандыру және зейнетақы компаниялары, 

инновациялық қорлар, инновациялық банктер, венчурлық қорлар, даму институттары, экспортты сақтандыру 

жөніндегі корпорация және Даму банкі. 

Қазақстан экономикасының нарықтық қатынастарға өтпелі кезеңінде экономикада кәсіпкерлік қызмет 

даму үстінде. Кәспкерлік, әсіресе шағын кәсіпкерлік рыноктық жүйеде толыққанды қызмет ету үшін кәсіпорын 

жаңа технологиялар мен жаңалықтар ашып отыруы керек. Сонда ғана олардың шығарған тауарлары мен 

қызметтері бәсеке қабілетіне ие болады. Бірақ бүгінде отандық кәсіпорындардың инновациялық қызметі 

мардымсыз болып, соның салдарынан отанды тауарлардың бәсекеге қабілеттілігі әлсіз екендігі белігілі. 

Әйтсе де бұл инновациялық жобаларға көптеген қаржы қажеттілігі туындап отыр, ол қаржыларды ЖІӨ-

нің құрамынан көп мөлшерде ала алмаймыз, өйткені елімізде бұдан басқа салаларға қаржы сұранысы туындап 

отыр, әсіресе әлеуметтік салаларға. Сондықтан қаржы тартудың бірден-бір көзі инвестиция тартуды 

ынталандыру болып табылады. Индустриалды-инновациялық саясат индустриядан кейiнгi дамудың 

перспективалы бағыттарында ғылыми-техникалық, инновациялық және өндiрiстiк әлеуеттi ұлғайтуға 

бағытталған, ол болашақта қағидатты бәсекелестiк артықшылықтарды алуға жәрдемдесуге тиiс.  

Негізгі бағыттары мынадай болуы тиіс: 

1. Жоғары технологиялы өндірістер қалыптастыруға, оның ішінде шетелдік те, салааралық та 

технологиялар трансфертінің тиімді жүйесін жасауға жәрдемдесу. 

2. Жоғары ғылыми-технологиялық әлеуеті бар ғылыми-техникалық және өнеркәсіптік ұйымдар мен 

кәсіпорындар желісі бар қалаларда қазіргі заманғы ғылыми және инновациялық инфрақұрылымды жасап, оның 

қазіргі заманғы элементтерінің қызметін қолдау. 

3. Индустриядан кейiнгi экономика тұрғысынан алғанда озық салаларды дамытуда қазiргi ғылыми-

техникалық әлеует салаларын пайдалану.  

Яғни еліміз осы мәселелерді шешіп жоғары бәсекеге қабілетті алдыңғы қатарлы елдер санатына қосылу 

үшін, тұрақты экономикалық өсуді және экологиялық тиімді өндірісті қамтамасыз ету мақсатында «Қазақстан 

Республикасының Индустриялы-инновациялы дамуының 2003-2015 жылдарға арналған ұзақ мерзімді 

стратегиясын» қабылдады және ол алғашқы жылдан бастап оң нәтижелер бере бастады. Сондай-ақ Елбасымыз 

биылғы жылы Қазақстан халқына Жолдауында, еліміз үшін өзекті мәселелердің бірі Индустриялы-

инновациялық стратегияның негізгі бағыттарын атап көрсетті. Стратегияның негізгі мақсаты – бәсекелестікке 

шыдайтын, импорт алмастырушы және экспортқа бағытталған тауар шығаратын өнеркәсіптер құрып, қызмет 

көрсету саласын мығымдау. 

Индустриялы-инновациялық даму бағдарламасына сәйкес біз экономиканың шикізаттық бағытынан 

арылып, Қазақстанның индустриялануын тездетуге, машина жасау мен өнеркәсіп жабдықтарын жолға қоюға 

тиіспіз. Яғни инновация – негізгі қозғаушы күш болмақ. 

Өңдеуші өнеркәсіпте және қызмет көрсету саласында бәсекеге түсуге қабілетті және экспортқа 

негізделген тауарларды, жұмыстар және қызмет көрсетулер өндірісі мемлекеттік индустриялы-инновациялық 

саясаттың басты нысанасы болып табылады. Қазақстанның «EXPO-2017» дүниежүзілік көрмесін өткізу 

құқығына ие болуы Қазақстанды әлем елдеріне танытудың жаңа кезеңі ғана емес, инновациялық дамудағы 

қуатты серпінге негіз болады. «ЭКСПО көрмесі – жаһандық ауқымдағы оқиға. Ол маңыздылығы жағынан ірі 

экономикалық форумдармен, туристік тартымдылығы бойынша әлемдегі ең танымал спорттық ойындармен 

салыстыруға болады. Көрме біздің елімізге ірі инвестиция тартуға мүмкіндік туғызады. Сондай-ақ ЭКСПО 

көрмесін өткізу арқылы Қазақстан «жасыл экономиканы» дамытуға тікелей септігін тигізетін жаңа технология 

мен инновация алады» - деді Қазақстан Президенті Нұрсұлтан Назарбаев Астана қаласында ЭКСПО-2017 

халықаралық мамандандырылған көрмесін ұйымдастыру және өткізу мәселелері жөніндегі Мемлекеттік 

комиссияның отырысында сөйлеген сөзінде. 

Республикада индустриалды-инновациялық стратегия негізінде, өңірлердің ішінде бәсекелестік қабілеті 

жоғары және экспортқа бейімделген секторларды анықтау арқылы, жалпы өңірлердің дамуына 

институционалды қолдау көрсету бүгін мемлекеттің негізгі мақсаты болып отыр. Жалпы айтқанда, ел 

экономикасын өрге сүйрейтін елімізде әлеуметтік-экономикалық жаңғыртудың басты бағытының бірі - 

индустриялдық-инновациялық даму халықтың әлеуметтік жағдайын жақсартуға оң ықпалын тигізетіндігі 

ақиқат. 
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ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА В КИТАЕ 1946-1949 ГОДОВ 

 

Народно-освободительная война в Китае, гражданская война между силами, руководимыми 

Коммунистической партией Китая, и контрреволюционным блоком помещиков и компрадорской буржуазии, 

политической партией которого был  Гоминьдан, поддержанный США. Эта война явилась завершающим 

этапом народно-демократической революции, уничтожившей феодально-помещичий гнёт и засилье 

иностранного империализма в Китае. [1] 

Китай, разрываемый на части гражданской войной, стал предметом военной экспансии Японии, которая 

достаточно легко захватила огромные территории страны. Японская агрессия на время заставила коммунистов 

и националистов объединить усилия против общего врага. Хотя по большей части эти усилия были 

зафиксированы лишь на бумаге, а на деле стороны продолжали открыто враждовать между собой. После 

завершения Второй мировой войны, в которой Япония потерпела сокрушительное поражение, гражданская 

война в Поднебесной вспыхнула с новой силой.  

Разделенные идеологической пропастью обе стороны конфликта, так или иначе, стремились к 

консолидации государства и возвращению Китая в разряд великих мировых держав. При этом в этой борьбе 

идеологий погибли миллионы людей, точное количество жертв неизвестно до сих пор, а наложение этого 

внутреннего конфликта на события Второй мировой войны только усугубило ситуацию, в которой больше всех 

страдало гражданское население. При этом во время Второй мировой войны происходили парадоксальные 

ситуации, когда националистам Чан Кайши военную помощь поставками боевой техники и оружия, отправляя 

своих советников, оказывал Советский Союз, а британская администрация в Гонконге оказывала помощь 

коммунистическим отрядам, передавая им оружие и занимаясь их обучением. И СССР, и Великобритания, и 

США были заинтересованы в том, чтобы Китай активно вел боевые действия против Японии. [2] 

Гражданские войны практически никогда не являются чисто «внутренним делом»; они испытывают 

влияние и сами влияют на другие государства и общества и на их иностранных участников, зачастую до такой 

степени, что грань между внутренним и внешним аспектами стирается и исчезает. В работе попытаемся 

рассмотреть гражданскую войну в Китае в подобной общей перспективе, анализируя её историю и с точки 

зрения чисто китайского опыта, и как одну из революций, в которой принимали участие жители многих стран и 

континентов.  

По сравнению с другими революциями, разразившимися за пределами Европы в XX в. китайская 

отличается, прежде всего, идейным единством революционного руководства и масштабом военных 

столкновений на её последней стадии. Одно из двух государств «третьего мира», где коммунистическая партия 

без посторонней помощи добилась полной власти военным путём (второе — Камбоджа), Китай испытал 

влияние совершенно особого сочетания внутренних и внешних условий, ослабивших существующий режим и 

способствовавших успеху такой партии, как КПК. Разрушительные последствия войны, ограниченные 

возможности государства, сопротивление государственной власти на местах и структура альянсов, характерная 

для «холодной войны», — всё это характерные черты революций XX в., сравнительное изучение которых 

обогащает как историческую науку, так и социологию. [3] 

Чтобы понять, почему КПК вышла из борьбы победителем, необходимо прежде всего выделить 

основные черты общей ситуации, сложившейся в Китае к концу Второй мировой войны. На наш взгляд, 

положение дел в Китае (и в Восточной Азии) в 1945 г. частично объясняет общие тенденции, приведшие, в 

конце концов, к поражению диктатуры Чан Кайши, хотя и не позволяет в полной мере понять причины её 

крушения в 1949 г. Эти причины, прежде всего, связаны с самой гражданской войной 1946 — 1950 гг. и с 

сопутствовавшими ей событиями. 

Со Второй мировой войной связаны, главным образом, три фактора, обусловившие исход событий 1945 

— 1950 гг., все они являются результатом японской агрессии: обострение нищеты в деревне, кризис, связанный 

с массовым коллаборационизмом, и ослабление гоминьдановских государственных и партийных институтов. 

Обнищание крестьян в ряде районов Китая как следствие хаоса и разрухи военного времени предоставили 

коммунистам «социальную лабораторию» для земельной реформы. Высокий уровень сотрудничества с 

японскими властями, особенно в городах на побережье, привёл к расколу довоенных китайских элит. А само 
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наступление японских армий, основное сопротивление которым, хотя и безуспешное в большинстве случаев, 

оказывал Гоминьдан, истощало военные, экономические и моральные ресурсы режима.  

Но, несмотря на слабость Гоминьдана, исход его послевоенного конфликта с коммунистами ни в коей 

мере не был предрешён в 1945 г. Напротив, на момент окончания войны с Японией Гоминьдан обладал 

существенными преимуществами над своими соперниками внутри страны. Он контролировал государство, его 

налоговые, мобилизационные и административные функции. Легитимность гоминьдановского правительства 

была общепризнана как внутри страны, так и за рубежом в основном благодаря тому, что Чан Кайши являлся 

лидером антияпонского сопротивления. Режим имел сильные международные позиции на официальном уровне, 

заключив широкомасштабные договоры с обеими вновь возникшими сверхдержавами — США и СССР. В 

августе 1945 г., после поражения Японии, армии Гоминьдана при помощи американцев установили контроль 

над всеми крупнейшими областями Китая к югу от Великой стены, к немалому разочарованию его внутренних 

противников и удивлению многих иностранных наблюдателей. В то же время КПК вышла из Второй мировой 

войны, имея в наличии не только успехи, но и ряд серьёзных проблем. Хотя за годы войны численность её 

рядов и контролируемые территории существенно увеличились, главные силы партии по-прежнему находились 

в Северо-Западном Китае, на периферии страны. Её войска ни в коей мере не могли соперничать с 

правительственными отборными частями ни в боевой выучке, ни в вооружении, и, хотя большая часть 

гоминьдановских армий была плохо оснащена, сама их численность позволяла обеспечить превосходство над 

коммунистами в огневой мощи и манёвре во всех важнейших районах страны. Неспособность партии получить 

поддержку СССР и срыв попыток захватить новые территории после краха Японии разочаровали многих её 

членов. В городах, где сосредоточивался промышленный потенциал страны, компартия была представлена 

очень слабо. [4] 

Таким образом, история гражданской войны в Китае — это не просто рассказ о неотвратимом упадке 

Гоминьдана и неуклонно растущей мощи КПК. Хотя структурные причины помогают нам понять систему 

координат, в которой принимались решения, для объяснения исхода гражданской войны необходимо 

сосредоточиться на самих решениях. Как уже упоминалось, история гражданской войны — это, прежде всего, 

история того, как гоминьдановские лидеры своими решениями свели на нет большинство относительных 

преимуществ, которыми они обладали в 1945 г., а Мао Цзедун и его соратники сумели добиться минимально 

необходимой поддержки, чтобы сначала выдержать направленные против них наступления Чан Кайши, а затем, 

по мере ослабления Гоминьдана, самим нанести удар. 

История гражданской войны — это нечто большее, чем линейный временной график, фиксирующий 

этапы крушения Гоминьдана и строительства коммунистами нового государства. Пока армии КПК не победили 

в решающих столкновениях Хуайхайской кампании в конце 1948 г., конечный исход войны отнюдь не был 

предрешён. С военной точки зрения как коммунисты, так и националисты постоянно совершали серьёзные 

ошибки, и вопреки созданным позднее мифам можно утверждать, что подрыв позиций Гоминьдана 

политическими средствами имел для победы КПК на поле боя не меньшее значение, чем боевые действия её 

вооружённых сил — Народно-освободительной армии (НОА). С одной стороны, на определённых этапах в ходе 

всех трёх проигранных Гоминьданом военных кампаний — сражений в Центральной Маньчжурии, Ляоцийско-

Шэньянской кампании и Хуайхайской кампании — националистские армии могли серьёзно осла- бить НОА, 

если бы их командование не совершило грубых тактических ошибок, часто вызванных недостатком 

координации, соображениями региональной политики или соперничеством военачальников. С другой стороны, 

недостатки самой КПК — опрометчивость Мао и его вмешательство в военные дела, отсутствие 

стандартизации в частях НОА, недостаток опыта операций на море и в воздухе у военачальников, а также 

ограниченный тактический потенциал войск — могли отнять у партии победу, даже когда гоминьдановцы уже 

были существенно ослаблены и деморализованы. 

Столь часто обсуждаемые кампании по внедрению коммунистами земельной реформы в деревне также 

следует переосмыслить на основе новых данных. В разные периоды гражданской войны в ряде регионов 

пропаганда радикальной земельной реформы действительно помогла партии выдержать натиск врагов, 

например, во многих районах Северного Китая в 1946 — начале 1947 г. Но, с другой стороны, стремление 

партии ликвидировать резкое неравенство в распределении земли в сельскохозяйственных районах, возможно, 

принесло не меньше вреда, чем пользы, в её военной и политической борьбе против Гоминьдана. С военной 

точки зрения главным в деревне было не то, кто поддерживает НОА, а то, кто ей противостоит, и, если местные 

элиты не становились активно на сторону Гоминьдана (на что у них чаще всего не было никаких причин), 

перераспределение земли могло сыграть дестабилизирующую и контрпродуктивную роль. Одной из причин 

победы КПК стал тот факт, что Мао Цзедун вовремя осознал, уже в 1947 г., что на новых территориях, 

попавших под контроль партии, меры военного времени по сокращению ренты и урегулированию долгов 

являются максимально возможной программой в социальной сфере. Без такой корректировки овладение 

Центральным и Южным Китаем, где социальные конфликты в деревне не были столь ярко выражены, как на 

Севере, оказалось бы куда более трудной задачей. 

Несмотря на весь «маоцентризм» партии, было бы неверным полагать, что руководство КПК в годы 

гражданской войны всегда демонстрировало внутреннее единство в области стратегии и политики. Новые 

материалы показывают, что у коммунистических лидеров имелись существенные разногласия по вопросам 

борьбы с противниками и обустройства будущего Китая под руководством КПК. Нетерпение Мао в отношении 

социальных перемен и его убеждённость в способности китайского общества к быстрым изменениям укрепляли 
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его стремление «чисто подмести дом»: нанести решительное поражение врагам и сохранить чистоту партийных 

идеалов. Более традиционные марксисты в руководстве, такие, как Лю Шаоци и Рен Биши, подчёркивали 

ограниченный характер национально-демократического этапа революции, а также необходимость для 

коммунистов в целях военной победы и успешного послевоенного восстановления страны продемонстрировать 

ощутимые результаты, улучшить положение китайского народа. В ходе гражданской войны деятели вроде Лю и 

Рена — с их твёрдой верой в необходимость совершенствовать марксистские основы партии и учиться на 

советских примерах — пользовались в КПК доминирующим влиянием, которое, конечно, не затрагивало 

верховенства Мао. 

В результате постоянных войн гоминьдановское правительство не могло контролировать инфляцию, 

достигшую рекордного уровня к середине 1948 г. Но история знает очень мало стран «третьего мира», 

стремящихся к «расширению», — а именно к этой категории можно отнести гоминьдановское государство, — 

которым удавалось избежать высокого уровня инфляции, но большая часть таких режимов уцелела. Точно так 

же коррупция в госаппарате с полным основанием занимала важное место в общественном осуждении 

гоминьдановского режима. Но трудно сказать, насколько негативное значение имела коррупция с точки зрения 

выживания этого режима. В конце концов, большинство гоминьдановских госучреждений были не более 

коррумпированы, чем крупнейшие структуры нынешнего аппарата КНР, который, тем не менее, пока успешно 

сопротивляется своим противникам. Кроме того, в конце 1940-х годов ни рост инфляции, ни коррупция не 

имели непосредственного влияния на многие сельскохозяйственные районы, ставшие театром военных 

действий, поскольку они всё ещё оставались за рамками рыночной экономики. Гоминьдановское правительство 

лишилось поддержки сторонников в городах и элит на остальной территории страны не столько из-за 

обвинений в некомпетентности, сколько из-за утверждений о его несправедливости в отношении 

существующего на местах порядка. Именно агрессивная политика Гоминьдана — административная и 

фискальная, — направленная на эксплуатацию всех классов в своих целях, привела к подрыву доверия между 

режимом Чан Кайши и теми, кого он должен был представлять. Пытаясь ввести новые налоги, монополии и 

сборы, увеличивая бремя на элиты, и так испытывавших тяжёлое воздействие последствий войны, и при этом 

проявляя полную нечуткость к их нуждам, например, в области местного управления, правительство свело на 

нет собственную легитимность, завоеванную благодаря антияпонскому сопротивлению и послевоенным 

достижениям. Если бы гоминьдановский режим был полностью развитым современным государством, ему, 

возможно, удалось бы пережить эту потерю легитимности. На деле же режим пытался претендовать на 

атрибуты современного государства, не создав при этом ни идеологической, ни административной системы, 

способной оказывать ответные, хотя бы самые необходимые, услуги, в которых нуждаются современные элиты. 

Поэтому нет ничего удивительного в том, что даже бывшие сторонники под конец стали рассматривать 

гоминьдановское государство как разбойника, отдавая предпочтение практически любой альтернативной ему 

политической силе. [5] 

Одержанная коммунистами победа предопределила ход развития страны на многие десятилетия и 

характер международных отношений в Восточной Азии в период «холодной войны» и после неё. Сражения 

этого периода стали крупнейшими военными столкновениями после окончания Второй мировой войны, 

оказавшими огромное воздействие на общества, прошедшие через них. Естественно, воспоминания о войне 

оказали глубокое влияние на мышление и поведение большинства переживших её китайцев и во многом 

сформировали мировоззрение их детей, воспринимавших эти воспоминания в виде мифа или политической 

коды. Таким образом, противостояние периода гражданской войны — между армиями, классами и нациями — 

определило путь в будущее. 
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ЕУРАЗИЯЛЫҚ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ОДАҚ – ҚУАТТЫ ДАМУДЫҢ БАСТАУЫ 

 

Елбасымыз Н.Ә.Назарбаев 2015 жылдың 30 қарашадағы «Қазақстан жаңа жаһандық нақты ахуалда: өсім, 

реформалар, даму» атты Жолдауында дағдарысқа қарсы мүмкіндіктерді тиімді пайдаланып, Еуразиялық 

экономикалық одақ шеңберінде өңірлік рыноктармен еркін сауда туралы келісім жасасып, болашақтың 

экономикасын құру міндетін қойды [1]. 

http://gruzdoff.ru/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://gruzdoff.ru/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Күн санап шиеленісе түскен жаһандық экономикалық бәсекелестік жағдайында сыртқы әлеммен өзара 

тиімді қарым-қатынас орнату, әлемдік, сондай-ақ, аймақтық интеграциялық ұйымдарға қатысу елдің дамуына 

қажетті серпін берудің аса маңызды шартына айнала бастағаны барған сайын айқындала түсуде. 

Осы орайда 2015 жылдың 1 қаңтарында елбасымыздың Еуразиялық экономикалық одақ құру туралы 

идеясы шыңдыққа айналып, Қазақстан, Ресей, Белорусь, кейін Армения мен Қырғызстанды мықты бірыңғай 

экономикалық одаққа біріктірді. 
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Сурет 1. Халықаралық интеграция кезеңдері 

Ескерту: [2]әдебиет көзі негізінде автормен құрастырылған 

 

Еуразиялық экономикалық одаққа мүше елдің азаматтары үшін қауымдастықтың артықшылықтары: 

 шығарылатын өнім сапасына деген жоғары талаптар; 

 жергілікті, сондай - ақ импортталатын өнімге бағаның төмендеуі; 

 жаңа жұмыс орындарының ашылуы; 

 адами капиталдың еркін қозғалуы, яғни жұмысқа орналасу мен білім алуда уақыт үнемдеу. 
Бүгінде дүниежүзілік нарықта Қазақстан ұнның ең ірі жеткізушісі болып табылады. Сондықтан да 

Еуразиялық экономикалық одақ отандық бизнестің әлемдік нарыққа шығып, өнімнің бәсекеге қабілеттілігін 

одан  әрі арттырып, еліміздің қарыштап дамуына мүмкіндік береді. 

Сондай - ақ экономикалық қауымдастықтың мультипликативтік эффекті ауыр өнеркәсіптің дамуына жол 

ашпақ. Бұған мысал ретінде Минск пен Семейдің машинажасау саласындағы біріккен жобасын алуға болады. 

Жоба негізінде Минск пен Семей зауыттары жылына 1000 машина және 1000 тіркеме шығарады деп 

жоспарлануда. Жоба құны 1,5 млрд теңгені құрайды. Халықаралық серіктестік Семей машинажасау зауытында 

100 –ге жуық жаңа жұмыс орындарының ашылуына септігін тигізеді. 

Қазақстан - Ресей теміржол тасымалы 2014 жылы 24,8 млн. тоннаны құрады, бұл Қазақстанның экспорт 

көлемінің 15% - ы болып келеді (168 млн. тонна) [3]. 

«Doing Business-2016» Әлемдік Банк индексіне сәйкес бизнес жүргізу бойынша Қазақстан 189 елдің 

ішінде 41 орынды иеленіп, 44 және 51 орындарға тұрақтаған Белорусия мен Ресейді басып озды, алайда 35 

орындағы Арменияға орын берді. Қырғызстан бұл рейтингте 67 орында. 

 

Кесте 1 2009-2014 жылдар аралығындағы Қазақстанның ЕЭО - қа мүше елдер мен үшінші елдер 

арасындағы тауарайналым серпіні, млн. АҚШ доллары 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2014-

2009,% 

Ресей 12 443,6 17 973,8 22 330,6 23 096,6 23 847,0 18 908,4 152,0 

Белорусь 421,8 914,1 698,5 791,7 756,6 756,8 179,4 

Кедендік Одақ 12 865,4 18 887,9 23 029,1 23 888,3 24 603,6 19 665,2 152,9 

Армения 5,1 10,8 5,7 3,7 7.9 8,2 160,8 

Қырғызстан 507,0 588,8 695,1 1004,6 1027,9 1056,3 208,3 

ЕЭО-5 13 377,5 19 487,5 23 729,9 24 896,6 25 639,4 20 729,7 155,0 

Үшінші елдер 58 739,0 72 509,6 98 212,6 108 918,9 108 902,3 99 785,5 169,9 

ЕО 28 817,3 38 054,2 49 447,4 54 642,2 54 719,5 53 072,4 184,2 

Қытай 9 458,1 14 084,1 19 706,3 21 672,7 22 738,2 17 182,1 181,7 

Ескерту: [4] әдебиет көзі негізінде автормен құрастырылды 

 

Кестеге сәйкес, Еуразиялық экономикалық одаққа мүше елдер арасында 2009-2014 жылдар аралығында 

Қазақстанмен тауарайналымы ең жоғары ел – Ресей (2014 ж. 18 908,4 млн АҚШ долларын құрайды). Ал 

керісінше 2014 жылғы Армениямен тауарайналым көрсеткіші 8,2 млн АҚШ долларын құрайды, бұл - басқа 

елдермен салыстырғанда әлдеқайда төмен көрсеткіш. Көрсетілген жылдар аралығында Еуропалық Одақ 

елдерімен тауарайналым көрсеткіші қарқынды өскені байқалады, тек 2014 жылы 2013 жылмен салыстырғанда 

1647,1 млн АҚШ долларына төмендеген. 
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Сурет 2. Еуразиялық экономикалық одақтың бизнес үшін артықшылықтары 

Ескерту: [2] әдебиет көзі негізінде автормен құрастырылған 

 

2-суреттен Еуразиялық экономикалық одақтың бизнес үшін бәсекенің тең шарттары, техникалық 

реттеудегі ортақ жүйе, мемлекеттік сатып алу жүйесіндегі қолжетімділік сияқты көптеген артықшылықтарын 

көруге болады. 

Қорытындылай келе, Ресей, Беларусь, Армения және Қырғызстанмен Еріктілік, Теңдік, Прагматизм және 

Бәтуаластық принциптеріне негізделген экономикалық интеграция жасау ел экономикасының бұдан әрі дамуы 

үшін айрықша әлеуеттер түзіп, келесідей мүмкіндіктер есебінен өсім береді: 

  жалпы көлемі 170 млн. адамды құрайтын нарыққа шығу; 

 Еуразияда жалпы көлемі 2,5 трлн. Долларға шағатын жаңа экономикалық орталық құру; 

 шетел инвестициялары көлемінің, өзара қаржылай құйылулардың өсуін қамтамасыз ету, бірлескен 
кәсіпорындарды кеңейту және олардың жаңасын құру; 

 нарықтық бәсекелестіктің артуына байланысты іскери белсенділікті айтарлықтай арттыру және 
отандық тауарлар мен қызметтер үшін үлкен нарыққа қол жеткізу; 

 экономиканы әртараптандыру, салааралық кооперацияны күшейту, өндірістің жаңа салаларын дамыту; 

 жұмыс орындарын ашу, еңбек ресурстарының мобильділігін арттыру, жаңа еңбек нарығына қол 
жеткізу; 

 қатысушы елдердің білім, ғылым, медицина қызметтеріне азаматтардың еркін қол жеткізуін оңайлату, 
сондай-ақ, шекаралық ынтымақтастықты және кең ауқымды мәдени-гуманитарлық байланыстарды 

интесификациялау [5]. 

Еуразиялық экономикалық одақ ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеті мен қарапайым 

қазақстандықтардың әл-ауқатының артуына айрықша серпін беріп, мемлекеттік Тәуелсіздігімізді нығайта 

түсетініне және Қазақстанның дамыған 30 елдің қатарына енуіне қажетті жағдай жасайтынына сенім мол. 
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КУРДСКИЙ ВОПРОС НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 

В ряде конфликтовна Ближнем Востоке особое место занимает проблема обретения курдским народом 

национальной независимости, которая стала самым крупным неразрешенным межэтническим конфликтом в 

регионе, получившим широкий международный резонанс. 

Курдский вопрос как политическое явление возник на Ближнем Востоке после распада Османской 

империи и ее разделения между странами-победительницами в Первой мировой войне Англией и Францией на 

сферы влияния. Раздел императорской Турции, определенный договорами Сайкс-Пико (1916), Версальским 

(1919), Севрским (1920) и Лозаннским (1923), привел к тому, что курдский народ оказался не по своей воле в 

четырех странах региона — Турции, Иране, Ираке и Сирии.Согласно Севрскому договору 1920 года, 

оформившему раздел Турции странами Антанты, курдам было предоставлено право на независимость. Однако 

после победы в Турции национально-демократической революции под руководством Мустафы 

http://ppt4web.ru/ehkonomika/mezhdunarodnaja-integracija.html
http://www/stat.kz
http://yvision.kz/post/520057
http://www.kazmkpu.kz/kz/media-ortaly-1/zha-aly-tar-2/2184-eur-ziyalyk-d-k-ku-tty-d-mudy-b-st-uy
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КемаляАтатюрка план создания независимого курдского государства был сорван. С того периода и по сей день 

курды борются за свои национальные права. Дело было не в религии: курды Ирака в своем подавляющем 

большинстве – сунниты. Этнически, однако, курды – это совершенно другой народ, чем арабы, их язык 

относится не к семитской, а к иранской языковой группе, у них самобытная культура и традиции. Несмотря на 

бесчисленные межплеменные и межклановые вооруженные столкновения, которыми полна вся история курдов, 

перед лицом чуждого этноса они обнаруживают солидарность, осознание общности исторической судьбы. 

Курды, чья численность превышает 30 миллионов человек, проживающих на суммарной площади 400 000 кв. 

км, являются самым многочисленным народом в мире, не имеющим своего собственного государства. [1] 

Курдский вопрос усложняется еще и тем, что этнографическая территория Курдистана богата 

природными ископаемыми, которые имеют огромное значение для экономики Турции, Ирака, Сирии и Ирана. 

Н. Мосаки в своей статье «Нефть и курдская проблема» отмечает, стратегическое значение нефти при решении 

курдского вопроса вследствие того, что Курдистан входит в нефтегазоносный бассейн Персидского залива.[2] 

Нефть как главная составляющая геоэкономики данного региона имеет исключительное значение. Самые 

крупные месторождения «черного золота» находятся на территории Южного Курдистана в Киркукском 

промышленном нефтегазоносном районе, входящего в состав Ирака. Курдскому народу важно сохранить 

находящиеся на их территории энергоресурсы, т.к. они имеют стратегическое значение для самостоятельного 

функционирования Курдской автономии. 

Кроме того этнографический Курдистан богат и другими видами энергоресурсов, такими как газ и 

водные ресурсы. Курдистан является одной из богатейших территорий в мире по разведанным запасам жидких 

углеводородов. 

Курды — народ с более чем тысячелетней историей, представляющий собой совокупность 

многочисленных племенных групп, расселённых в районах гор среднего и северного Загроса и в верховьях рек 

Тигр и Евфрат — в регионе, условно называемом Курдистаном, который в настоящее время поделён между 

четырьмя странами. Единого курдского языка пока нет, его диалекты относятся к северо-западной подгруппе 

иранских языков. Большинство курдов исповедует ислам суннитского толка (70%), часть — ислам шиитского 

толка (3%), также алевизм (7%), езидизм (6%) и христианство (12%). Официальных переписей курдов не 

проводилось. По весьма приблизительным оценочным данным, общая их численность составляет около 40 млн. 

чел., проживающих в Турции (18 – 20 млн.), Иране (8 — 9 млн.), Ираке (5 — 6 млн.), Сирии (около 3 млн.), 

странах Европы и Азии (свыше 2 млн.). Несколько сотен тысяч курдов проживают и на постсоветском 

пространстве, включая Россию.[3, с. 14] 

С древнейших времен курдский народ ведет непрерывную борьбу за свою свободу и независимость. Эта 

борьба не сопровождалась как у большинства других народов установлением государственности. Этому 

процессу мешаливнешние условия, так как Курдистан, занимая центральное геостратегическое положение на 

Ближнем Востоке, был постоянной ареной бесконечных войн.  

Курдское национальное движение, борьба за обретение независимости  прошли через ряд этапов. В XIX 

веке курды выступали за создание независимых курдских княжеств. По мере усиления и распространения 

курдского национализма сформировалась главная политическая цель движения – борьба за единое государство, 

независимый Курдистан. 

Во второй половине ХХ века в связи с обострившимся противоборством между арабским миром и 

Израилем и стремлением США и СССР использовать его в своих интересах, появились предпосылки для 

возрождения  курдского национального движения. На сегодняшний день борьба курдов за свои права сильно 

зависит от внешних факторов.  

Особенно жестокие репрессии обрушились на курдов в период правления Саддама Хусейна. Операция 

«Анфаль» в 1989 г. привела к гибели не менее ста тысяч курдов, может быть, полным правом названа 

типичным примером самого настоящего геноцида.[4, с.78] 

Потерпев поражение в операции «Буря в пустыне» в 1991 г., разбитый американцами Саддам был 

вынужден вывести войска из курдских районов (кроме Киркука), и там возникли два самостоятельных, одно 

время даже ведших войну друг с другом государственных образования: одно под властью патриотического 

Союза Курдистана во главе с ДжалялемТалабани и другое под управлением Демократической партии 

Курдистана во главе с Масулом Барзани (ныне возглавляет автономный Иракский Курдистан). В 2002 г. обе эти 

организации договорились о создании региона Курдистан в составе будущей федерации.[4, с.80] 

Между четырьмя странами, на территории которых компактно проживают курды, существуют 

острейшие противоречия. Пожалуй, единственное, что их объединяет, — это последовательное проведение 

антикурдской политики. 

В Турции курды лишены элементарных прав национальных меньшинств со времен Ататюрка. 

Идеологическая концепция Турции состоит в создании моноэтнического общества, поэтому нет предпосылок 

для развития культуры, языка, традиций национальных меньшинств, представители которых официально 

считаются турками (курды — "горными турками"). Турецкий шовинизм состоит не только в официальном 

непризнании проблемы курдов и Курдистана, но и в запрещении отправления традиционных обрядов и 

обычаев. Один из последних примеров — запрет празднования национального курдского праздника Науроз 21 

марта 1998 г. в центре турецкого Курдистана городе Дирбакыр. Этот праздник отмечается как день свободы и 

борьбы против угнетения. В результате подавления выступления курдов было убито 8, ранено более 50 

человек, сотни были арестованы.[5] Подобные события повторяются из года в год. Как известно, в Юго-
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Восточной Турции уже 30 лет действует положение о чрезвычайной ситуации, осуществляется строгий 

контроль за действиями национальных курдских общественных организаций, нарушаются права человека, 

свобода слова и печати. Экономический уровень жизни населения в этих районах страны в 4—5 раз ниже 

среднего уровня, высока доля безработных, в некоторых поселениях нет элементарных удобств — 

электричества, средств связи и т. д. Экономическая политика Турции не имеет приоритетов для развития 

отстающих районов страны, где проживает в основном курдское население. 

В Иране курды также лишены права национального самоопределения. Лидеры и активисты курдских 

оппозиционных организаций преследуются не только на территории страны, но и за ее пределами. Например, 

были совершены убийства лидера Демократической партии иранского Курдистана АбдурахманаКасемло во 

время официальных переговоров в Вене в 1989 г. и сменившего его преемника ШарафаКанди в Берлине в 1994 

г. Согласно догматическим исламским концепциям, в мусульманском обществе не может быть национальных 

различий, поэтому политические права курдов при сложившейся ситуации не могут быть реализованы в Иране. 

Положение курдов в Ираке сопряжено с политикой геноцида по отношению к национальному курдскому 

меньшинству и с насильственной арабизацией и депортацией из районов традиционного проживания с целью 

изменения национального состава в этих регионах. 

Двухмиллионное население курдов в Сирии также ощущает на себе элементы национальной 

дискриминации: половина сирийских курдов не имеют даже гражданства, хотя родились и живут на территории 

Сирии всю жизнь. Такие люди называются "иностранцами", "некоренным населением" и не имеют 

элементарных прав на высшее образование, службу в госучреждениях и в армии, не имеют избирательных прав 

и т. д. [6, с.120] 

Как уже отмечалось выше, такие разные по своей ориентации страны, как Турция, Иран, Ирак и Сирия, 

едины в своем стремлении не допустить создания независимого курдского государства. При этом каждая из них 

использует курдскую проблему в своих интересах, как своеобразный инструмент давления во 

взаимоотношениях друг с другом. Проблема курдского кризиса самым тесным образом связана с 

межгосударственными отношениями между Ираном, Ираком и Турцией и международными отношениями на 

Ближнем и Среднем Востоке. 

Курдистан находится на стыке государств региона. Его территория для господствующей на ней силы 

всегда была важным плацдармом, откуда можно было направлять свои удары по всем направлениям. Не 

случайно Ататюрк говорил: «При прочих равных условиях битву на Ближнем Востоке выиграет тот, кто будет 

владеть Курдистаном».[7, с.50] Курдистан исторически рассматривался Турцией и Западом как стратегический 

плацдарм против российского, позднее советского Закавказья. В настоящее время Курдистан имеет огромное 

значение с точки зрения обеспечения интересов НАТО и Турции на Кавказе.  

Горный рельеф делает контроль над всем Курдистаном крайне затруднительным. Однако исторически 

города Курдистана контролируются центральными властями государств, в состав которых он входит. Все 

крупные города Иракского Курдистана с физико-географической точки зрения практически не защищены. 

Эрбиль находится на высоте менее чем 800 м, Мосул расположен на высоте 223 м, Киркук и Ханекин – на 

высоте 200–300 м.[7, с.52] Таким образом, исторически сложился военно-политический баланс, когда 

центральные власти контролируют города и крупные населенные пункты, а курдские силы господствуют в 

горах.  

Борьба иракских, сирийских, турецких и иранских курдов за свои национальные права и свободы 

относится к внутренним проблемам этих государств и напрямую не затрагивает интересов России. По мере 

легализации курдских партий и движений в этих странах Россия могла бы налаживать с ними контакты по 

линии палат парламента, партий, субъектов федерации и муниципальных властей, неправительственных и 

общественных организаций. 

Следует заметить, что нерешенность курдской проблемы может представлять существенную опасность, 

способствуя возникновению радикально-националистических группировок. Опасения также вызывает активное 

вовлечение курдов в ряд террористических организаций. П. А. Рассадин утверждает, что исламизация является 

одной из ключевых тенденций современных обществ Ближнего Востока. Ш. Мгои в своей статье «Ислам и 

курдское национальное движение» пишет, что влияние исламистов в Курдистане на современном этапе 

довольно велико. Так, активная деятельность исламистов распространяется через журналы, газеты, телеканалы, 

пропагандирующие идеи «исламской солидарности» и единства исламской уммы.[8] 

В принципе идеалом курдов было бы единое государство («Великий Курдистан»), но сейчас нет никаких 

шансов на его образование, поскольку Турция, Иран и Сирия ни в коем случае не согласятся на отделение от 

них целых кусков территории. Единственный из населенных курдами регионов, добившийся де-факто 

самостоятельности – Иракский Курдистан, хотя номинально он остается частью иракского государства. 

Можно сказать, что несовместимость суннитского арабского и курдского этнического идеологий 

выступает явным демонстративным фактором, делающим в принципе невозможным безопасное (для обоих 

сторон) и стабильное пребывание курдов в составе Ирака. В этой связи в июле 2014 года министр иностранных 

дел Курдской автономии Фалах Мустафа Бакер заявил, что «Ирак - это «несостоявшееся государство», которое 

следует разделить на три части», подразумевая Суннитский Ирак, Шиитский Ирак и Иракский Курдистан. 

Действительно, на сегодняшний день Ирак практически растерзан: в значительной части Ирака уже объявлен 

халифат, на юге господствуют шииты, а север принадлежит Иракскому Курдистану.[8] 
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Ситуация вокруг Курдистана осложнилась с появлением в регионе ИГИЛ. Курды стали объектом 

агрессии против боевиков ИГИЛ. 

Разнонаправленность идеологий суннитов и курдов в Ираке является также причиной нежелания курдов 

воевать в районах проживания арабо-суннитского населения, а это, в свою очередь, влияет на переменный 

успех ИГИЛ в оккупации территорий. В таких условиях война с «Исламским государством» может затянуться 

на неопределённо долгое время. 

Итак, мы имеем два движения – курдское национальное и исламистское, «отношения» которых можно 

заключить во фразу «конфликт идеологий». Оба стремятся к созданию государства: первые – с целью 

обретения независимости, прав и свобод для 30-миллионого населения, вторые – с целью «развить волю 

Аллаха» на территориях бывшего Османского Халифата, мир подчинить - тоже лишним не будет. 

Борьбу и противостояние обусловливают – прежде всего - отличия в идеологии. Несмотря на то, что 

террористические организации никогда не были миролюбивыми, оставаясь первым дестабилизирующим 

фактором любого региона, а это и понятно, однако такую жестокость еще мир не видывал. Курдское движение 

более грамотно и демократично, действуют (или как минимум стараются действовать) согласно 

Международным документам и соглашениям и стремятся защищать свои демократические права. 

С начала 2014 года и по сей день, курдские ополченцы принимают активное участие в 

антитеррористической операции на стороне правительственных сил против группировки «Исламское 

государство Ирака и Леванта». Курды оказывают сопротивление на территории Иракского Курдистана (12 

июня 2014 года «пешмерга» заняли Киркук, который символизируется курдами как «сердце и Иерусалим 

Курдистана»), в центральной части страны, защищают правительственные здания в Багдаде. Ожесточенные бои 

проходят и в Сирии.[9] 

Важно отметить, что курдские силы сегодня являются центром контрнаступления. Ракурс мировой 

общественности к курдскому вопросу изменился. Курды оцениваются сегодня уже не как на крупнейший этнос, 

лишенный государственности, а как боевая структура, слагаемое в уравнении инти – ИГИЛ и фактор 

противостояния исламистам. В связи с успешной борьбой с исламистами, ряд государств уже серьезно 

рассматривают независимость Курдистана (например, Израиль), другие - оказывают военизированную 

поддержку курдам как противостоящей ИГИЛ силе (США, Британия). Остается надеяться, что в победе с 

исламистами курды смогут реализовать и свои интересы и получить национальную столь желанную 

независимость. 

Таким образом, данная тема является актуальной для рассмотрения, т.к. в XXI веке этнический 

Курдистан остается в зоне нестабильности вследствие межэтнических противоречий и конфликтов на Большом 

Ближнем Востоке. 
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ИСЛАМСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ В ИРАНЕ 1978-1979 ГОДОВ 

 

Иранская революция 1978–1979 гг., поставившая точку в истории многовековой персидской монархии, 

явилась некой неожиданностью. Совсем незадолго до событий, разверзнувших бездну небытия перед шахом 

Ирана, наблюдатели предрекали успех реформ, осуществлявшихся под его эгидой, говорили о динамично 

развивавшейся экономике, социальной стабильности. Шах Мохаммед Реза Пехлеви ставился в пример 

президентом США в качестве прозорливого государственного деятеля, знающего, что нужно его стране. 

Обстановка в Иране, действительно, выглядела достаточно умиротворяющей. Напомним кратко о 

хорошо известных социально-экономических сдвигах, происходивших в стране в 60–70-х годах. В рамках так 
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называемой Белой революции или Революции шаха и народа была проведена аграрная реформа, появились 

новые отрасли промышленности: металлургическая и машиностроительная, нефтехимическая, автомобильная и 

алюминиевая, были сделаны шаги к созданию атомной энергетики. Активность проявлялась и в социальной 

политике. В частности, был принят закон о продаже рабочим и служащим 49% акций частных и 99% 

государственных предприятий. Правительство специальными субсидиями обеспечивало поддержание 

постоянных цен на продовольственные товары, ввело бесплатное восьмилетнее образование, расширяло 

систему здравоохранения и просвещения. За годы шахских преобразований, несмотря на заметный рост 

инфляции в середине 70-х годов, фактические доходы большинства населения в целом увеличились. 

Одним из наиболее интенсивно действовавших катализаторов оппозиционных настроений являлся 

иранский национализм (или паниранизм), зиждившийся на генетической убежденности персов в национальной 

исключительности и величии своей истории и культуры. На таком чувствительном психологическом фоне 

Иран, обладающий значительными природными ресурсами, прежде всего нефтью, имеющий важное 

географическое расположение в регионе, с конца XIX века стал, как известно, объектом постоянных имперских 

притязаний мировых держав, в первую очередь Великобритании и России, позже США. Чем бóльшее давление 

эти страны оказывали на Иран на разных этапах своей истории, тем острее становилось ощущение 

национальной уязвимости и ущербности, создававшее горячее желание значительной части социально 

активных иранцев отстоять свою самостоятельность и самобытность. Застрельщиками борьбы против 

иностранного засилья были, как правило, интеллигенция, национальная буржуазия, не имевшая зависимых 

связей с властями и иностранным капиталом, а также духовенство. 

Военно-политическое и экономическое сотрудничество с США, которое стало интенсивно развиваться 

под новым шахским лозунгом так называемого позитивного национализма, ассоциировалось у большинства 

иранцев в значительной степени с созданием в 1957 г. САВАК – столь ненавистной в последствии Организации 

безопасности и информации (одним из главных лозунгов революции 1978–1979 гг. была ликвидация САВАК), 

расширением жандармских и военных функций государства. В 1955 г. Иран вступил в созданный под эгидой 

Вашингтона военно-политический блок СЕНТО, в 1959 г. было заключено двустороннее ирано-американское 

военное соглашение. Львиная доля финансово-экономической помощи США шла на нужды армии, полиции и 

спецслужб, поскольку Вашингтон стал рассматривать Иран в качестве форпоста борьбы с коммунистической 

угрозой. Напомним, что к началу революции 1978–1979 гг. в Иране работало свыше 40 тысяч американских 

советников, которые были задействованы главным образом в военной сфере. По договоренности с иранской 

стороной все они обладали дипломатическим иммунитетом. Это обусловливало чрезмерно самоуверенное, 

часто развязное поведение американцев, что вызывало неприязненное, а порой и враждебное отношение к ним 

со стороны иранцев. 

Стремление самоутвердиться, освободившись от навязывавшейся извне «опеки», отряхнуться от 

насаждаемой европейской культуры обращало мыслящую часть иранского общества, прежде всего 

интеллигенцию, студенческую молодежь, другие социальные группы к Исламу, усиливало религиозные 

чувства, подталкивало к общению, к союзу с мусульманским духовенством, которое по своей природе не могло 

не стоять на позициях решительного противодействия иностранному (т.е., разумеется, прежде всего 

христианскому) засилью. Такое движение явственно проявилось, например, в ходе той же борьбы за иранскую 

нефть. Отсюда популярность националистическо-исламских идей, проповедовавшихся, в частности, Д. Али 

Ахмадом, А. Шариати, представителями Национального фронта, в том числе М. Базарганом – первым 

послереволюционным премьер-министром Ирана. 

Иранская революция, несомненно, оказала заметное влияние на исламские организации и движения в 

различных странах, на мусульманский мир в целом. Особенно будоражащим является иранский пример 

устранения светской и установления теократической власти. Он вдохновлял или вдохновляет афганских 

моджахедов и талибов, алжирских исламских экстремистов, сторонников Партии исламского возрождения 

Таджикистана, Исламского движения Узбекистана, влиятельной в Центральной Азии партии Хезбат-Тахрир, 

других исламских организаций. 

Как представляется, уроки иранской революции, как, впрочем, и всей истории правления династии 

Пехлеви, следовало бы учитывать, в том числе и в качестве опыта общения двух различных, во многом 

противоположных культур: европейской и исламской. Особую ценность этот опыт представляет в настоящее 

время, когда идет жесткая и бескомпромиссная борьба с международным терроризмом, и с исламским 

экстремизмом. Видимо, нужно чрезвычайно серьезно, а не для политико-пропагандистских нужд, подойти к 

исследованию возможностей и выработке принципов общения с мусульманским миром на разных уровнях: в 

рамках диалога с исламскими международными организациями, с отдельными мусульманскими государствами, 

между государственными институтами и мусульманскими общинами в христианских и других странах, между 

правительствами светских исламских государств и их собственным мусульманским населением. Помимо 

решения других задач усилия могли бы быть направлены, в частности, на поддержку реформаторских течений 

в Исламе, нацеленных на адаптацию мусульманской веры к реалиям современного мира. На наш взгляд, можно 

было бы включить в перечень тем для обсуждения международным сообществом поощрение попыток 

отделения религии (не только мусульманской) от политики на основе понимания того, что единственной 

священной миссией всех вероучений должно быть служение духовному совершенствованию человека. Как 

представляется, такой принцип имеет право на существование хотя бы в качестве лозунга. 
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Политические силы в самом Иране стремились поддерживать равновесие (позитивное или негативное) 

между великими державами. Хотя сами державы изменились — это касалось и Англии, и Соединенных 

Штатов, и Советского Союза, явившегося преемником царской России, — Иран сохранил прежнюю модель 

уравновешивания одной силы с помощью другой. Великие державы играли активную роль на иранской арене в 

течение всего столетия, и соперничавшие политические группировки стремились заключить союз с одной 

державой, чтобы умерить влияние другой. Вследствие такой взаимосвязанности внутренних и внешних 

факторов почти невозможно изолировать их друг от друга. Взаимодействие внутренней и внешней политики 

оказало огромное влияние на судьбу Ирана и, несомненно, будет оказывать его и впредь. 

По социальному содержанию иранскую революцию можно было бы считать мелкобуржуазной. Однако 

это определение недостаточно полно и точно. В соответствии с устремлениями принимавших в ней участие 

трудящихся классов, неимущих еще в ходе революционных событий проявились антикапиталистические 

тенденции. Антимонополистические, антикапиталистические элементы содержались также в лозунгах, 

выдвинутых религиозными и мелкобуржуазными идеологами. Таким образом, одной из основных 

особенностей революции стало отрицание общественного развития по западному образцу. 

Формально новые иранские руководители после образования ИРИ продолжали выступать против 

капиталистического пути развития. Более того, в своем «Завещании», написанном в феврале 1983 г., имам 

Хомейни подчеркивал, что ислам «не приемлет капитализм...», рассматривал этот строй «как противоречащий 

социальной справедливости». Однако действительное общественное развитие в республике после крушения 

шахского режима скорее свидетельствует о появлении некоторых специфических черт в иранском капитализме. 

Результатом иранской революции 1978—1979 гг., отрицательной с точки зрения перспектив развития 

леводемократических тенденций, стало то, что после крушения шахского режима и ликвидации монархии 

верховная власть оказалась в руках возглавляемых аятоллой Хомейни шиитских религиозно-политических 

деятелей. Господствующие установки в идеологии, политике стали формироваться на базе утопической 

концепции исламского государства, выдвинутой Хомейни. Хомейнисты, подчеркивая социальный аспект 

революции, рассматривали его как антагонизм между «обездоленными» и «высокомерными» (или богатыми, к 

числу которых они относили не только двор и господствующие классы шахских времен, но и великие державы, 

прежде всего «великого сатану» - США). С другой стороны, они умышленно истолковывали иранские события 

как религиозные, оценивали их как борьбу за установление в стране справедливой «божественной власти». 

Подобное толкование стало базой для выдвижения не только утопической концепции исламского общества 

социальной справедливости, но и для осуществления политики тотальной исламизации и проведения курса на 

«увековечивание» доминирующей позиции шиитских улемов в управлении страной. 

В результате победы революции верховная власть в Иране перешла в руки шиитских религиозно-

политических деятелей и связанных с ними буржуазных политиков. В отношении политического и социального 

устройства иранского государства у новых руководителей отсутствовало единое и четкое мнение. Тем не менее 

было очевидно, что выдвинутая религиозными деятелями концепция исламского образа правления 

предполагает значительное усиление позиций шиитского духовенства в политической структуре страны. Кроме 

того, еще до победы революции стало ясно, что аятолла Хомейни в новом государстве займет чрезвычайно 

высокое положение. 

Многие либерально-буржуазные лидеры были вынуждены принять идею аятоллы Хомейни о замене 

конституционной монархии республикой мусульманского толка, что дало им возможность войти в состав 

революционного правительства. Возглавил правительство инженер Мехди Базарган, который был объявлен 

главой кабинета еще до вооруженного восстания в феврале 1979 г. 

Некоторые буржуазные демократы, например, известный юрист Хедаятолла Матин-Дафтари и его 

единомышленники, отказались пойти по этому пути, став в оппозицию к новой власти. В результате в рядах 

либеральной буржуазии и буржуазных демократов, входивших в Национальный фронт, Национально-

демократический фронт и близкие к ним по духу организации, произошел раскол. Это еще более укрепило 

позиции сторонников Хомейни. Достичь единства не удалось и в лагере левых сил. Многие левые и левацкие 

группировки выступили против нового режима. Лишь НПИ и «большинство» организации «Федаяне халк» с 

самого начала поддержали новую власть. 

Хотя политический спектр после крушения шахского режима стал еще более разнообразным, чем до 

революции, первоначально основная борьба за преобладание развернулась между теми политическими силами, 

которые оказались у власти после февральского восстания 1979 г. Уже в первые месяцы в рядах нового 

политического руководства выделились две группировки, соответствовавшие двум формировавшимся в стране 

основным идейно-политическим течениям - радикалыю-мелкобуржуазно-ислам-скому и либерально-

буржуазному. 

Вошедшие во временное правительство либеральные политики - М. Базарган, К. Саиджаби, А. Амир-

Энтезам, Э. Йазди и др. - стремились превратить кабинет в орган власти, способный сформулировать политику 

нового государства в соответствии с устремлениями класса, интересы которого они выражали. Главные усилия 

этих деятелей были направлены на то, чтобы притормозить революционный процесс, воспрепятствовать 

осуществлению радикальных преобразований и содействовать упрочению капиталистических тенденций в 

социально-экономическом развитии. Разумеется, эти цели могли быть достигнуты лишь в результате 

отстранения радикальных религиозных деятелей от власти или хотя бы значительного ослабления их позиций. 

Подобная линия предполагала постепенное восстановление связей с Западом. Желая сосредоточить реальную 
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власть в своих руках, М. Базарган и другие представители либеральной буржуазии из Временного 

правительства пытались помешать осуществлению тех мер Революционного совета, революционных комитетов 

и других организаций, которые были направлены на полное разрушение существовавшей политической 

структуры. Однако линия либералов была разгадана Хомейни и его последователями из среды 

мелкобуржуазных деятелей. Началось соперничество между этими двумя группировками. 

Хомейни твердо держал руку на пульсе политического становления нового режима. 5 февраля 1979 г. он 

издал указ, обязывающий М. Базаргана провести референдум по вопросу об образовании в стране исламской 

республики. Он отверг предложение «большинства» «Народных федаинов» относительно названия, «Народно-

демократическая Республика». Он также отрицательно отнесся к названию «Демократическая Исламская 

Республика». Оно поддерживалось многими общественно-политическими группами, включая учащихся 

некоторых теологических центров. Аятолла вообще избегал использовать понятие «демократия», считая, что 

оно ассоциируется с Западом. Бюллетень содержал лишь один вопрос: «Согласны ли вы с образованием в 

Иране Исламской Республики?». Члены и последователи ряда продемократических и левацких организаций 

бойкотировали референдум. Однако большинство участвовавших в референдуме поддержали идею об 

образовании в Иране Исламской Республики. 1 апреля было провозглашено днем образования Исламской 

Республики Иран. Этот день, согласно Хомейни, стал началом «правления» в стране Аллаха. 

В декабре того же года была принята новая конституция страны, в которой было специально оговорено, 

что высшая власть в стране принадлежит духовенству в лице имама Хомейни (после его смерти – его 

преемнику), а гражданскую политическую власть осуществляют президент, меджлис и премьер. 
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ГЕОСТРАТЕГИЯ США В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

 

Геостратегия США носит поистине глобальный характер, затрагивает практически все регионы и любое 

государство планеты. Влияние США носит многофакторный и многоуровневый характер, включая 

политический, военно-стратегический, экономический и идеологический аспекты. Со дня обретения 

независимости страны постсоветской Центральной Азии, такие как Казахстан, Киргизия, Узбекистан, 

Таджикистан и Туркмения, испытывают на себе американское влияние   практически по всем указанным 

направлениям [1]. 

События 11 сентября 2001 г. дали американской администрации уникальный шанс под видом 

бескомпромиссной борьбы с терроризмом легитимно проникнуть в Центральную Азию и закрепиться там, 

через Афганистан. Не ограничиваясь действиями против террористических организаций и их лидеров, 

Вашингтон, используя международную поддержку и военную мощь США/НАТО, предпринял самые 

решительные шаги по кардинальному изменению стратегической обстановки на Ближнем Востоке и в 

Центральной Азии, в первую очередь по устранению неугодных ему режимов и закреплению своего контроля 

над ключевыми государствами региона. Это существенно изменило расстановку сил на постсоветском 

пространстве[2]. 

В качестве одной из приоритетных «региональных угроз» Соединенными Штатами рассматривается 

обстановка в Центральной Азии, где могут возникнуть крупномасштабное военное соперничество и существует 

реальная возможность появления военного соперника, обладающего значительными ресурсами. Американская 

стратегия, нацеленная на сохранение однополюсного мира, предусматривает исключение лидерства 

враждебных США режимов в основных регионах, становится понятным стремление закрепить военное 

присутствие США в Центральной Азии, в глубоком тылу своих потенциальных соперников – России и Китая. 

Страны Центральной Азии граничат единовременно с этими странами, и отсюда можно оказывать 

влияние на эти державы. Но с военно-технической точки зрения это практически невозможно и очень 

рискованно. Поэтому США рассматривают Центральную Азию только лишь как буферную зону, которая может 

ограничивать влияние России и Китая [3]. 

В конце 2001 г. произошло развертывание американского военного присутствия в постсоветских странах 

азиатского региона, и было заново определено место Центральной Азии в американской внешней политике. 

Узбекистан, имевший наиболее развитые военнополитические отношения с Соединенными Штатами, 

первым из стран региона согласился предоставить в пользование американцев свою военную инфраструктуру. 

На авиабазе в Ханабаде было размещено 11,5 тыс. американских военнослужащих. Ташкент расценил 

сложившуюся ситуацию как возможность упрочить статус ключевого партнера США в регионе и подкрепить 

собственные притязания на лидерство в Центральной Азии. В марте 2002 г. США и Узбекистан подписали 

Декларацию о рамках стратегического партнерства и сотрудничества, в которой провозглашалось, что «США 
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будут с серьезнейшей обеспокоенностью рассматривать любую внешнюю угрозу безопасности и 

территориальной целостности Республики Узбекистан»[8].  

В сложном положении в связи с усилением американского военного присутствия в Центральной Азии 

оказался Казахстан, имеющий тесные отношения в сфере безопасности с Россией и вынужденный учитывать 

негативное отношение Китая к созданию военных баз США в регионе. В неофициальных источниках 

сообщалось о существовании в казахстанском руководстве разногласий по вопросу о допустимости 

базирования в стране американских сил и о давлении, оказанном на Казахстан Китаем с целью удержать Астану 

от углубления военного сотрудничества с США. Казахстан открыл для США и союзников воздушное 

пространство и железнодорожное сообщение с базами в Кыргызстане и Узбекистане и предоставил 

американской авиации право посадки в чрезвычайных случаях в аэропорту Алматы.  

В 2004-2005 гг. произошла переориентация внешнеполитического курса Узбекистана, ускоренная сменой 

власти в Кыргызстане, содействие которой оказал ряд американских неправительственных организаций, и 

осуждением Вашингтоном действий узбекских властей при подавлении беспорядков в Андижане 12-13 мая 

2005 г. В Ташкенте, очевидно, посчитали, что США союзник не только ненадежный, но и небезопасный. В 

ноябре 2005 г. по требованию узбекских властей была закрыта база в Ханабаде. Узбекистан утратил положение 

привилегированного американского партнера, и двусторонние отношения вступили в стадию резкого 

охлаждения.  

Пытаясь компенсировать потерю ключевого союзника в регионе, США переключили внимание на 

Казахстан, объявив страну «региональным лидером» и «стратегическим партнером» в сфере безопасности и 

энергетических проектах . Вашингтон дал согласие на председательство Астаны в Организации по 

безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в 2011 г., чем был зафиксирован особый статус Казахстана на 

постсоветском пространстве [4]. 

Усиление региональной интеграции государств Центральной Азии давно уже является одной из целей 

политики США. Главный проект в этой области — американская инициатива Новый шелковый путь (НШП). 

Однако из-за того, что Соединенные Штаты не готовы поддержать этот проект финансово, его реализация 

скорее разочаровывает, а долгосрочные перспективы НШП — да и возможности региональной экономической 

интеграции в целом — в лучшем случае проблематичны. Это связано с несколькими причинами. Государства 

Центральной Азии, за исключением Туркмении, не проявляют готовности ни осуществлять региональную 

экономическую интеграцию, ни создавать транспортную сеть, которая связала бы регион с соседями из Южной 

Азии. Россия настроена против НШП, поскольку опасается, что эта инициатива подорвет влияние Москвы в 

регионе, переориентировав центральноазиатские государства на юг. Китайский проект «Экономический пояс 

Шелкового пути» представляет собой для Центральной Азии убедительную альтернативу НШП, и к тому же он 

обеспечен 46-миллиардным фондом, а также возможностью получить финансирование от недавно созданного 

Азиатского банка инфраструктурных инвестиций. К проекту пока не присоединился ни один из потенциальных 

региональных участников. Есть и другие препятствия: неспособность правительства США на сегодняшний 

день найти частных инвесторов для НШП, а также политические, правовые, организационные проблемы и 

отсутствие гарантий безопасности для бизнеса в Центральной Азии. Удастся ли Китаю реализовать свои 

амбициозные и дорогостоящие планы, пока неясно. Но даже если Пекин урежет их наполовину или больше, 

США вряд ли смогут взять на себя сравнимые финансовые обязательства по собственному проекту[7].  

В США разрабатывают проекты по реорганизации других регионов. Речь идет ни много ни мало как о 

создании так называемой «Большой Центральной Азии» (БЦА). Данный проект уже давно и активно 

обсуждается в американском стратегическом истеблишменте; более того, к дискуссии подключились и 

российские коллеги. В этой связи представляется целесообразным, чтобы об этом проекте узнала и 

казахстанская общественность. Судя по тому, что говорила бывший госсекретарь Кондолиза Райс, и главное – о 

чем она не сказала в открытую во время своей поездки по региону, Белый дом уже всерьез рассматривает 

возможность по созданию «Большой Центральной Азии» (Greate Central Asia). В чем суть нового проекта, 

точное название которого «Партнерство по развитию и сотрудничеству Большой Центральной Азии»? Этот 

план вышел из недр Института по изучению Центральной Азии и Кавказа (Университет им Дж. Гопкинса в 

Вашингтоне) еще в марте этого года. Возможно, что он так и остался бы всего лишь проектом на бумаге, но в 

последнем номере журнала «Foreign Affairs», издаваемом влиятельнейшим Советом по внешней политике, была 

опубликована статья главного идеолога этого проекта и директора института ЦАиК проф. Фредерика Старра. С 

учетом данной публикации в журнале, близком к Белому дому, это означает, что идея принята и уже почти 

взята на вооружение правящей администрацией. Суть данного плана состоит в том, чтобы связать в единое 

военно-стратегическое и геополитическое целое Центральную Азию и Афганистан, а затем связать БЦА с так 

называемым «Большим Ближним Востоком», который в будущем должен (по-видимому) контролироваться 

Западом. Другой целью данного проекта является обособление этого расширенного региона и его вывод из-под 

(монопольного) влияния других великих держав - России и Китая. Одна из задач данного проекта диктуется 

необходимостью вывести Афганистан из-под дестабилизирующего влияния таких соседей, как Пакистан и 

Иран, и привязать эту страну к более стабильному и прозападно ориентированному, как это представляется 

авторам, региону Центральной Азии. Авторы проекта считают, что в случае его реализации появится 

возможность укрепить стабильность и добиться модернизации. Но при этом они пугают, что в противном 

случае в регионе воцарится хаос. 
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Проект «Большой Центральной Азии» представляет собой дополнение и продолжение другого 

геополитического проекта – «Большого Ближнего Востока» (ББВ), и подчинен он в принципе тем же 

стратегическим целям – диверсификации стратегических интересов и стабилизации пространства, что должно 

подразумевать доминирующее влияние США. В проекте указывается на основное противоречие в оценке места 

региона в геостратегии Вашингтона: если для Госдепа все пять государств Центральной Азии принадлежат 

одной группе вместе с Россией (Центральная Евразия), то для Центркома минобороны США наш регион входит 

в Юго-Западную Азию наряду с Ближним и Средним Востоком. В то же время согласно этому плану 

Вашингтон должен создавать видимость геополитического плюрализма, то есть поддерживать иллюзию у 

Москвы и Пекина их значимости в регионе путем придания им статуса гарантов и доноров процесса 

модернизации. Однако для американских стратегов более приемлем статус России и Китая в качестве 

«благожелательных наблюдателей», что подразумевает вывод этих держав из активной геополитической игры. 

С той же целью предполагается приглашение в этом качестве таких государств, как Индия и Турция, как 

«неофициальных гарантов». 

В экономической части проект БЦА предполагает уделить особое внимание таким направлениям, как 

скорейшее подключение стран региона к мировым финансово-экономическим структурам, в которых велико 

влияние Запада; развитие в регионе торгово-транспортных коммуникаций и превращение БЦА в важный узел 

международной транспортировки товаров и сырья, но при контролирующей роли США; содействие аграрному 

сектору в экономиках стран региона как приоритетному перед промышленным развитием; использование 

аграрной политики для борьбы с наркотиками. 

При этом авторы проекта допускают пассажи в духе того, что единственным источником существования 

и формой экономики в регионе является сельское хозяйство. Они уделяют внимание и сфере образования. 

Недовольство авторов плана вызывает тот факт, что в странах Центральной Азии все еще существует широкий 

слой преподавателей, получивших советское образование. Для изменения этой важной для формирования 

мировоззрения будущих поколений парадигмы в проекте предлагается направить большие средства на их 

переподготовку и реформирование учебных программ. Непонятно только, как авторы представляют внедрение 

идентичных для светских республик Центральной Азии и исламского Афганистана учебных программ. Проект 

предполагает также осуществление ряда организационно-технических и дипломатических мер по реализации 

американской стратегии. Они касаются усиления роли Пентагона и Государственного департамента для более 

эффективного присутствия США в регионе. Как считают авторы проекта, необходимо также усиление роли 

НАТО как одного из основных инструментов американской стратегии. Не исключается формирование 

специального Совета по партнерству и сотрудничеству в рамках БЦА, в рамках которого сами США могли бы 

на постоянной основе координировать и воздействовать на всю региональную политику. В дальнейшем 

предлагается сделать визиты госсекретаря или министра обороны США в страны региона регулярными. Судя 

по последней активности представителей американской администрации, этот тезис проекта уже взят к 

реализации[6].  

За последнюю четверть века правительство США озвучило немало смелых концепций, связанных с 

Центральной Азией и отношениями Америки с этим регионом, в последний раз — в ходе визита госсекретаря 

Джона Керри во все пять центральноазиатских столиц в ноябре 2015 года. Среди планов была идея 

пространства, свободного от соперничества сверхдержав, идея превращения региона в источник 

энергетической мощи для всего мира, идея союза в глобальной «войне с террором» и идея партнерства в целях 

развития региона. Все эти концепции давали представление об актуальных американских интересах, которые 

часто менялись. У Америки нет тесных экономических, политических и социальных связей с Центральной 

Азией. Кроме того, Вашингтон продолжает сокращать военное присутствие в Афганистане и занят кризисами в 

других регионах. По этим причинам Соединенным Штатам следует поставить сотрудничество с регионом на 

долгосрочную, устойчивую основу, соответствующую нынешним целям и доступным ресурсам[5]. 

Таким образом, динамика предоставленной помощи странам региона свидетельствует о проявленных 

приоритетах США. Сначала Казахстану, по поводу ликвидации ядерного оружия, поиску путей 

транспортировки энергетических ресурсов в обход России и Ирана. Затем Узбекистану и Таджикистану в связи 

со стратегической важностью данных государств для США в введении антитеррористической войны в 

Афганистане. Но картина меняется с 2004 года, так как США сокращают объем помощи странам региона, 

связанный с проблемами политических режимов стран Центральной Азии. Также сокращение внешнего 

бюджета США в отношении стран региона наблюдается и в современный период, так как США объявили о 

выводе своих войск из Афганистана и о повышении внимания на страны Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Тем не менее, США не прекращают выделять помощь странам региона, так как Вашингтон считает 

Центральную Азию стратегически важным регионом для американских интересов. 
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ФЕВРАЛЬСКАЯ БУРЖУАЗНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 1917 Г. В РОССИИ 

 

Февральская буржуазно-демократическая революция 1917 - вторая русская революция, в результате 

которой было свергнуто самодержавие и созданы условия для перехода к социалистическому этапу революции. 

Перед ней стояли коренные задачи демократического преобразования страны: свержение царской монархии, 

установление демократической республики, ликвидация помещичьего землевладения, уничтожение 

национального гнёта. «Буржуазная революция у нас не закончена, – писал В. И. Ленин в 1911. – Самодержавие 

пытается по-новому решить завещанные ею и навязанные всем объективным ходом экономического развития 

задачи, но оно не может их решить... Революционный кризис на почве неразрешенных буржуазно-

демократических задач остается неизбежным». Дальнейшее развитие капитализма углубило социально-

экономические противоречия, ещё больше сблизив демократические и социалистические задачи, стоявшие 

перед пролетариатом.   Накануне революции на политической арене по-прежнему действовали три лагеря: 

правительственный, либерально-буржуазный и революционно-демократический. К началу 1917 позиции 

каждого из них по сравнению с 1905–07 определились с ещё большей чёткостью. Разложение царизма достигло 

предела. [1] 

Февральская революция началась как стихийный порыв народных масс, однако её успеху способствовал 

и острый политический кризис в верхах, резкое недовольство либерально-буржуазных кругов единоличной 

политикой царя. 27 февраля 1917 года всеобщая забастовка переросла в вооружённое восстание; войска, 

перешедшие на сторону восставших, заняли важнейшие пункты города, правительственные здания. В 

сложившейся обстановке царское правительство проявило неспособность к быстрым и решительным 

действиям. Разрозненные и немногочисленные силы, сохранявшие ему верность, оказались не в состоянии 

самостоятельно справиться с анархией, охватившей столицу, а несколько частей, снятых с фронта для 

подавления восстания, не смогли пробиться к городу. 

Февральскую революцию никто не планировал и не готовил, она разразилась исходя из внутренних 

потребностей страны. О ней все говорили, ею пугали власти, но не более. Ни одна оппозиционная политическая 

сила не планировала переворота, не разрабатывала плана, не создавала революционных органов и т.п. Об этом 

свидетельствуют высказывания политических деятелей после того, как революция произошла. 

Милюков, руководитель самой крупной либеральной партии в России, говорил: 

«Это – та самая революция, о которой так много говорили и которую никто не собирался делать». 

Один из лидеров радикального крыла социалистов Ленин писал: 

«Разве за неделю до февральской революции кто-либо знал, что она разразится?». [2] 

Но, все таки, 14 февраля собралась Дума и заявила, что правительство надо сменить, иначе добра не 

будет. Рабочие хотели поддержать Думу, но полиция разгоняла рабочих, как только они начали собираться, 

чтобы идти к Думе. Председатель Государственной Думы М. Родзянко добился приема у государя и 

предупреждал о том, что России угрожает опасность. На это император не отреагировал. Он не обманывал, но 

обманывался сам, потому что министр внутренних дел распорядился, чтобы местные власти слали Николаю II 

телеграммы о “безмерной любви” народа к “обожаемому монарху”. 

Министры обманывали императора во всем, что касалось внутренней политики. Император 

безоговорочно верил им во всем. Николая больше заботили дела на фронте, которые складывались не лучшим 

образом. Не решение внутренних проблем, финансовый кризис, тяжелая война с Германией – все это привело 

стихийным выступлениям, которые переросли в Февральскую Буржуазную Революцию 1917 г. 

К середине февраля из-за нехватки хлеба, спекуляции и роста цен забастовало 90 тысяч рабочих 

Петрограда. Забастовки возникли только на нескольких заводах. Недовольство в массах возникло по большей 

части из-за продовольственного вопроса (в частности нехватки хлеба) и больше всего это волновало женщин, 

которые должны были отстаивать длинные очереди, в надежде получить хоть что-то. К десяти предприятиям, 

бастовавшим на Большом Сампсониевском проспекте, уже с 10–11 часов утра примкнули другие. Всего, по 

полицейским данным, бастовало около 90 тысяч рабочих и работниц 50 предприятий. Таким образом, 

количество забастовщиков превысило размах стачки 14 февраля. [4] 

Но события буквально с первых часов забастовки приняли иной характер, чем 14 февраля. Если тогда 

демонстрации были немногочисленны, то 23 февраля большинство рабочих перед уходом домой некоторое 

время оставались на улицах и участвовали в массовых демонстрациях, с первых часов проявилось своеобразное 
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сочетание организованности и стихийности, столь характерное и для всего дальнейшего развития Февральской 

революции. Митинги и выступления женщин были запланированы большевиками и “межрайонцами”, так же 

как и возможность забастовок. Однако столь значительного их размаха не ждал никто. [1]  

15 февраля Милюков заявил в Думе, что правительство вернулось к курсу, который оно проводило до 17 

октября 1905 года, “к борьбе со всей страной”. Но он же старался отмежеваться от “улицы”, которая в 

последнее время поощряет Думу заявлениями о том, что страна и армия с нею, и ждет от Думы какого-то 

“дела”. В субботу и воскресенье 18 и 19 февраля Дума не заседала, а в понедельник 20-го состоялось очень 

краткое заседание. Большое пленарное было назначено именно на четверг, 23 февраля. Слухи о начавшемся на 

Выборгской стороне движении быстро достигли Таврического дворца. Раздавались телефонные звонки в 

комнатах прессы, фракций и комиссий, у секретаря председателя Думы. В это время в Белом зале заседаний 

Думы шло обсуждение продовольственного вопроса. Затем перешли к прениям по внесенному фракциями 

меньшевиков и трудовиков запросу о забастовках на Ижорском и Путиловском заводах. 

Между тем как раз в эти часы движение еще больше проявило свою антиправительственную и 

антивоенную направленность. Сведения об этом продолжали поступать в Думу, но они не изменили общей 

оценки событий со стороны ее членов. 

Поздно вечером 23 февраля на конспиративной квартире в отдаленном рабочем районе Петрограда, 

Новой деревне, состоялось заседание членов Русского бюро ЦК РСДРП(б) и Петербургского комитета. Они с 

удовлетворением отметили, что размах событий в этот день вышел далеко за пределы их ожиданий: стычки с 

полицией, митинги, количество которых на улицах даже не поддавалось точному учету, демонстрация на 

Невском. Количество стачечников, по их наблюдениям и примерным подсчетам, даже превышало число тех, 

кто бастовал 14 февраля. Все это как бы давало большевикам полный реванш за день 14 февраля, когда в 

поведении масс чувствовалась осторожность, демонстраций было мало. 

На следующее утро к 7 часам снова потянулись вереницы рабочих к воротам своих предприятий. 

Настроение у них было самое боевое. Большинство решило к работам не приступать. 24 февраля забастовало 75 

тысяч человек. Ораторы, среди которых было много большевиков, призывали рабочих немедленно выходить на 

улицу. Всюду слышались революционные песни. Местами вверх взмывали красные флаги. Снова остановили 

трамвайное движение. Всю улицу заполнили колонны демонстрантов, двигавшихся к Литейному мосту. 

Полиция и казаки не раз нападали на рабочих на подходах к мосту. Им удавалось на время прерывать движение 

демонстрантов. Рабочие расступались, пропуская всадников. Но как только те отъезжали, рабочие снова шли 

вперед. Они неоднократно прорывались через Литейный мост на левый берег Невы. Боевое и приподнятое 

настроение рабочих в этот день еще более усилилось. Полицейские начальники обоих Выборгских участков 

неоднократно докладывали градоначальнику А. П. Балку о том, что они не в состоянии справиться с движением 

своими силами.[3] 

24 февраля бастовало до 200 тысяч рабочих, больше половины общего числа в столице. 

25 февраля забастовка в Петрограде стала всеобщей. Не прекращались демонстрации и митинги. 

Вечером 25 февраля Николай II из Ставки, находившейся в Могилеве, направил командующему Петроградским 

военным округом С. С. Хабалову телеграмму с категорическим требованием прекратить беспорядки. Попытки 

властей использовать войска положительного эффекта не дали, солдаты отказывались стрелять в народ. Однако 

офицеры и полиция 26 февраля убили более 150 человек. В ответ гвардейцы Павловского полка, поддержав 

рабочих, открыли огонь по полиции. 

Председатель Думы М. В. Родзянко предупредил Николая II, что правительство парализовано и "в 

столице анархия". Для предотвращения развития революции он настаивал на немедленном создании нового 

правительства во главе с государственным деятелем, пользующимся доверием общества. Однако царь отверг 

его предложение. Более того. Совет министров принял решение прервать заседания Думы и распустить ее на 

каникулы. Момент для мирного, эволюционного преобразования страны в конституционную монархию был 

упущен. Николай II послал из Ставки войска для подавления революции, но небольшой отряд генерала Н. И. 

Иванова был задержан под Гатчиной восставшими железнодорожниками, солдатами и не пропущен в столицу. 

27 февраля массовый переход солдат на сторону рабочих, захват ими арсенала и Петропавловской 

крепости ознаменовали победу революции. Начались аресты царских министров и образование новых органов 

власти. 

В тот же день на заводах и в воинских частях, опираясь на опыт 1905 г., когда родились первые органы 

политической власти рабочих, были проведены выборы в Петроградский Совет рабочих и солдатских 

депутатов. Для руководства его деятельностью был избран Исполнительный комитет. Председателем стал 

меньшевик Н. С. Чхеидзе, его заместителем - эсер А. Ф. Керенский. Исполком взял на себя поддержание 

общественного порядка и снабжение населения продовольствием. 

27 февраля на совещании лидеров думских фракций было решено образовать Временный комитет 

Государственной думы во главе с М. В. Родзянко. Задачей комитета было "восстановление государственного и 

общественного порядка", создание нового правительства. 

Временный комитет взял под свой контроль все министерства. 28 февраля Николай II выехал из Ставки в 

Царское Село, но был задержан по дороге революционными войсками. Ему пришлось повернуть на Псков, в 

штаб Северного фронта. После консультаций с командующими фронтами он убедился, что сил для подавления 

революции нет. 
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1 марта Петросовет издал "Приказ № 1" о демократизации армии. Солдаты уравнивались в гражданских 

правах с офицерами, запрещалось грубое обращение с нижними чинами, отменялись традиционные формы 

армейской субординации. Легализовывались солдатские комитеты. Вводилась выборность командиров. В 

армии разрешалось вести политическую деятельность. Петроградский гарнизон был подчинен Совету и 

обязывался выполнять лишь его распоряжения. [5] 

2 марта Николай подписал Манифест об отречении от престола за себя и своего сына Алексея в пользу 

брата, великого князя Михаила Александровича. Однако когда депутаты Думы А. И. Гучков и В. В. Шульгин 

привезли текст Манифеста в Петроград, стало ясно, что народ не желает монархии. 3 марта Михаил отрекся от 

престола, заявив, что дальнейшую судьбу политического строя в России должно решить Учредительное 

собрание. Закончилось 300-летнее правление дома Романовых. Самодержавие в России окончательно пало. Это 

был главный итог революции.[2] 

Февральская революция не была столь стремительна, как ее любят расписывать. Конечно, по сравнению 

с Французской революцией, она была быстротечной и почти бескровной. Но просто никогда не упоминалось о 

том, что вплоть до конца революции, у Царя был шанс спасти самодержавие, тем же способом, что и в 1905 – 

выпустив некое подобие конституции. Но этого не произошло. Что это – политический дальтонизм или 

отсутствие интереса ко всему происходящему? И, тем не менее, Февральская революция, приведшая к 

свержению самодержавия, закончилась. 

Однако народы России поднимались на борьбу не только и не столько для того, чтобы сбросить с трона 

династию Романовых. Свержение самодержавия само по себе не снимало насущных проблем, стоявших перед 

страной. Февраль 1917 г. не завершал революционного процесса, а начинал его новый этап. После февральской 

революции рабочие получили прибавку к зарплате, но инфляция к лету съела её. Нехватка зарплаты, жилья, 

продуктов, предметов первой необходимости вызвали у народа разочарование в итогах февральской 

революции. Правительство продолжало непопулярную войну, тысячи людей гибли в окопах. Росло недоверие к 

Временному правительству, которое выливалось в массовые уличные выступления. С февраля до июля 1917г. 

Временное правительство пережило три мощных политических кризиса, грозивших его свержением. [1] 
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РАЗВИТИЕ ДИПЛОМАТИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И РЕСПУБЛИКИ 

КАЗАХСТАН 

 

Старт правовому регулированию взаимоотношений Республики Казахстан с Российской Федерацией в 

экономической сфере был дан Договором о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 25 мая 1992 года. В 

дальнейшем жизненно важные интересы Казахстана и России в ходе углубления интеграции обоих государств 

нашли отражение и в других важнейших документах.[1;407].  

Казахстан и Россия обязались обеспечивать благоприятные экономические, финансовые и правовые 

условия для предпринимательской и иной хозяйственной деятельности, включая стимулирование и взаимную 

защиту инвестиций [1;410]. Широкое поле для будущего сотрудничества между Казахстаном и Россией 

появились в связи с новыми системами магистралей и коммуникаций, связывающих Европу и Юго-Восточную 

Азию. 

К Великому шелковому пути вполне может быть подключена транспортная сеть, связывающая 

Центральную Азию и Европу через Россию. Подводя итог можно сказать: Казахстану и России и в будущем 

предначертано плодотворное сотрудничество. [1;700] Дипломатические отношения — основная форма 

поддержания официальных отношений между государствами в соответствии с нормами международного права 

и практикой международного общения. 

Казахстан и Россия сотрудничают на протяжении долгих лет. Между Казахстаном и Россией заключено 

немало договоров, союзов и прочего. Российская Федерация признала государственный суверенитет 

Республики Казахстан в 1991 году. В октябре 1992 года – установлены дипломатические отношения между 

Республикой Казахстан и Российской Федерацией. 

За 20 лет сотрудничества Казахстан и Россия достигли высокого уровня взаимного понимания и доверия.  

Кроме того, интерес двух стран вызывают региональные проекты, направленные на экономическое 

развитие центральноазиатского региона, обеспечение его стабильности и безопасности в рамках таких 

организаций, как ШОС, ОДКБ и ЕврАзЭС.  

http://dic.academic.ru/
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К началу нового тысячелетия Казахстан и Россия подошли не только надежными партнерами, но и 

активными участниками мирового экономического и политического процесса. Благодаря твердой политической 

воле и неустанным усилиям глав государств казахстанско-российские отношения достигли высокого уровня 

реального стратегического партнерств.[1;4] Россия и Казахстан первыми из прикаспийских государств 

урегулировали все свои проблемы, связанные с разграничением шельфа Каспийского моря.[2;357] Благодаря 

реализации проекта КТК у Казахстана появился еще один путь транспортировки своей нефти на Запад через 

территорию России, что отвечает интересам обоих государств.[2;357] Казахстан и Россия характеризуют свои 

отношения как стратегическое партнерство, базирующееся на взаимном доверии и соблюдении национальных 

интересов обеих стран.  

Но на протяжении 10 лет президент Р.К Н.Назарбаев вел кропотливую работу в социально-

экономической сфере и в области дипломатии. Сейчас видно, что не зря старался Н.Назарбаев, Казахстан 

уверенно лидирует среди постсоветских государств по основным экономическим показателям, значительно 

укрепились и международные позиции государства.  

Важнейшим аспектом двустороннего сотрудничества являются торгово-экономические связи. Россия 

является крупнейшим торговым партнером Казахстана. Доля двустороннего торгового оборота составляет 

около 20% от общего объема внешней торговли РК. 10 декабря 2010 года в ходе саммита ОДКБ и СНГ в 

г.Москве Главами двух государств было подписано Совместное заявление Президента Республики Казахстан и 

Президента Российской Федерации, которым был утвержден План совместных действий на 2011-2012 годы.  

Казахстан и Россия в двустороннем формате решили вопросы разделения шельфа Каспийского моря. 

Зафиксировано прохождение модифицированной срединной линии, разграничивающей дно Каспийского моря 

между нашими странами в целях недропользования, а также организации совместной деятельности по 

разработке структур «Курмангазы», «Центральная» и месторождения «Хвалынское. Наши страны также 

являются основными акционерами Каспийского трубопроводного консорциума. Уже сегодня Казахстан 

является третьим (после России и Норвегии) по величине экспортером нефти из числа стран - не членов ОПЕК 

на рынок ЕС.Важное место уделяется развитию двустороннего сотрудничества в сфере электроэнергетики, 

которое осуществляется на основе Плана совместных действий Казахстана и России по формированию общего 

рынка электрической энергии. 

Динамично развивается сотрудничество Казахстана и России в атомной промышленности, в том числе в 

вопросе увеличения добычи урана тремя совместными казахстанско-российскими предприятиями, создания 

объединенной компании в области гражданской ядерной энергетики, разработки проекта Соглашения о 

проектировании и строительстве в Казахстане АЭС с ректором ВБЭР-300. В целях форсирования работы в этих 

направлениях в середине 2010 года была создана совместная Рабочая группа по углублению сотрудничества в 

сфере использования атомной энергии в мирных целях, принято решение об актуализации Комплексной 

программы двустороннего сотрудничества в этой области. 

Основой сотрудничества в военной и военно-технической сфере являются Договор между Республикой 

Казахстан и Российской Федерацией о военном сотрудничестве от 28 марта 1994 года и Соглашение между 

Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о военно-техническом 

сотрудничестве от 28 марта 1994 года. На сегодняшний день между Республикой Казахстан и Российской 

Федерацией подписано более 60 документов по различным аспектам военного и военно-технического 

сотрудничества. Важное место в казахстанско-российских отношениях занимает приграничное сотрудничество.  

Ежегодно проводятся Форумы руководителей приграничных регионов с участием Глав государств РК и 

РФ, на которых обсуждаются наиболее актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, а также по 

поддержанию единых стандартов в природопользовании, совместному использованию рек, водоемов, других 

природных ресурсов.Между Россией и Казахстаном (так же в этот союз вошла Белоруссия) был заключен 

таможенный союз. Дмитрий Медведев, Александр Лукашенко и Нурсултан Назарбаев подписали в Минске 

документ о возникновении на территории своих стран с 1 января 2012 года единого таможенного 

пространства.[3] 

18 ноября  2011 года был подписан договор о создании Единого Экономического Пространства. 

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сказал, что введение единого таможенного тарифа, отмена 

таможенных пошлин и снятие экономических ограничений, по данным экспертов, позволят России, Беларуси и 

Казахстану к 2015 году увеличить ВВП почти на 15%.  

В деньгах прибыль России от создания Таможенного союза оценивается в 400 млрд. долларов. Беларусия 

и Казахстан - по 16 млрд. долларов.Всё это говорит о постоянно повышающемся качественном состоянии 

двусторонних отношений, сохранении высокого уровня дружбы, добрососедства и стратегического 

партнерства. 
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ҚАЗАҚСТАН ЖӘНЕ  ДҮНИЕЖҮЗІЛІК САУДА ҰЙЫМЫ 

 

«Бүгін, 30 қараша, Қазақстан Дүниежүзілік сауда ұйымының ресми турде толыққанды мүшесі болды» 

деп жариялады елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев кезекті жолдауында. Қазақстан ДСҰ мүшесі болуға 

1996 жылы 29 қаңтар айында өтініш білдірген болатын, келіссөздер 19 жыл бойы жалғасып,  2015 жылдың 27 

шілде айында Женевада Елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаев және ДСҰ-ның Бас директоры Роберто Азеведо 

Қазақстанның ДСҰ-на қосылуы жайлы хаттамаға қол қойған болатын. 

ДСҰ-ның айрықша ерекшелігі болып оның өзара тиімді шарттарға, ашықтық пен осы ұйымның барлық 

мүше-елдерінің тең құқықтығына негізделген еркін сауда-саттықты қамтамасыз етуге арналған халықаралық 

сауда ережелері мен тәртіптік шараларды орнатуы табылады. Ашық сауда саясаты шағын ішкі саудаға  ие және 

кеңейіп келе жатқан әлемдік нарықтарға жол ашуға мұқтаж болып отырған Қазақстан үшін объективті түрде 

қажет болып табылады. Өздерін дәл болжамдауға болатын және халықаралық құқыққа негізделген ДСҰ-ның 

шарттары Қазақстанға тиімді ішкі мүмкіндіктерін пайдаланумен саудалық серіктестерімен тартыста өзінің 

бәсекеге қабілетін көрсетуге мүмкіндік береді. ДСҰ-ға мүше-елдер өзара сауда тарифтерін және импорттық 

кеден баждарын қысқартуға, тауарлар мен қызметтерді саудалау бойынша операцияларды жүзеге асыру кезінде 

тарифтік емес шектеулерді қолданбауға міндетті. Бұл іс-әрекеттер оларға артықшылық береді, өйткені сауда 

кедергілерін қысқарту тауарлар мен қызметтердің арзандауына және сол арқылы ДСҰ-ға қатысушы елдер 

халқының әл-ауқатын көтеруге жағдай жасайды, сонымен қатар ұйымның ережелері инвестицияларға деген қол 

жетімділікті де арттырады [1]. 

Кез келген елдің ДСҰ-ға енудегі көздейтін мақсаты белгілі бір артықшылықтарға ие болып табылады. 

Қазақстан үшін олар келесіге негізделген: 

 Қазақстан ашық нарықтық экономикаға ие, әлем шаруашылығы мен оның дамуына ықпал ететін 
әлемдік құрылымдарға біріккенімен қатар, ол ДСҰ-ның барлық мүшелерімен қарым-қатынастарда автоматты 

түрде барынша ықпал ету режиміне ие болады. 

 Қазақстан сондай-ақ өз тауараларын транзиттеуге арналған қосымша және тиімді жолдарына ие 

болады. Бұл Қазақстанның өңдеу өнеркәсібінің отандық тауарларымен сыртқы саудасын дамыту үшін әсіресе 

маңызды болып табылады.  

 Қысқа және ұзақмерзімді келешекте Қазақстанның ДСҰ-ға енуі инвестицияларды тарту және ең 

алдымен оларды өңдеу өнеркәсібіне және жоғары технологиялы өндірістерге тарту тұрғысынан маңызды болып 

табылады. 

 Қазақстан үшін ДСҰ-ның саудалық дауларды, әсіресе Қазақстанның экспорттық тауарларына қатысты 

қолданылатын демпингке қарсы дауларына қатысты қолданылатын режим үлкен мәнге ие болуы мүмкін және 

ол саудалық-саяси дауларды ДСҰ-да ескерілген рәсімдердің шеңберінде одан да әділетті негізде шешуге 

мүмкіндік береді.   

 ДСҰ-ға кірумен Қазақстан ұлттық мүдделеріне негізделумен әлемдік сауданы реттейтін нормаларды 

әзірлеуге қатысу құқығына ие болуға үміттене алады.  

 Сонымен қатар, сыртқы экономикалық саясат туралы жедел ақпарат пен ДСҰ-ға қатысушы-елдердің 

үкіметтерінің мақсаттары туралы ақпаратқа қол жеткізу мүмкіндігі туындайды, бұл ақырында одан да тиімді 

сауда саясатын жүзеге асыруға мүмкіндік береді.  

 Ішкі нарықтағы алдыңғы қатарлы технологиялардың, тауарлардың, қызмет көрсетулер мен 

инвестициялардың орын алуын кеңейту, халықаралық сапа стандарттарын енгізу нәтижесінде ұлттық өнімнің 

сапасы мен бәсекеге қабілетін арттыруға арналған жағдайларды тудырту. 

 Импорт кеңейтілгендіктен тұтынушы тауарлардың кең ассортиментіне одан да төмен бағалармен қол 
жеткізе алады.  

ДСҰ-ға мүше болудың жалпы потенциалдық артықшылықтарын келесі түрде қосындылауға болады: 

-ДСҰ мүшелерімен саудалық қатынастардың дамуының сенімділігі; 

-ДСҰ мүшелері ие болатын құқықтарды пайдалану; 

-саудалық қатынастарда үлкен қауіпсіздікті қамтамасыз ететін саудалық серіктестердің сауда саясаты 

мен тәжірибесінің ашықтығының едәуір мөлшерде жақсаруы; 

-дауларды ДСҰ шеңберінде шешу механизміне қол жеткізу, ол саудалық серіктестер саудалық 

мүдделерге қысым жасаған жағдайда соңғыларын қорғауды қамтамасыз етеді; 

-ДСҰ-ны соның шеңберіндегі көптараптық саудалық келіссөздерде қатысу арқылы өзінің саудалық және 

экономикалық мүдделерін ілгері жылжытудың құралы ретінде пайдалану[2]. 

Қазақстан үшін ДСҰ-ға кіру шығындарды да, пайданы да алып келеді, сондай-ақ, оның мәселесімен 

қатар келешегі де зор болып табылады. 

ДСҰ-ға енудің жағымды және жағымсыз жақтары бар. Республиканың сыртқы саудасының тауарлық 

құрылымы болып табылатын  бағасы мен сапасы бойынша бәсекеге қабілетсіз отандық өнімді экспорттаудың 

көлемдерін арттырудың келешектері жұбатарлық екенін айта кету қажет. Отандық тауар өндірушілердің 

өнімінің бәсекеге қабілеттілігін арттыру үшін өңдеу өнеркәсібінің күрделі техникалық жетілдірілуін жүргізу 
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қажет, бұл әрине едәуір көлемдегі капиталдық салымдармен байланысты болып келеді. Екінші бір жағымсыз 

жағы – экономикаға әсер етуші кейбір секторлардың жойылып кету қаупі, сондықтан экомикаға елеулі әсер 

ететін салаларды мемлекеттік қорғау қажет. Алайда мәселе шын мәнінде қорғауды қажет ететін және 

салыстырмалы түрдегі артықшылықтарға ие өндіріс саласын таңдап алуда болып отыр. Олай болмағанда 

жекелеген салалардың тиімсіз дамуы мен сондай өндірістерді қолдаумен туындалған қоғам үшін едәуір 

көлемдегі шығындар орын алуы мүмкін. Келесі бір жағымсыз жағы бұл – Отандық тауарды тасымалдауға теңіз 

жолының жоқтығы кедергі болады. Тәжірибе көрсетіп отырғандай, қорғалатын сала өндірістің артта қалуын 

сақтап қалуы мүмкін, кейде оның дамуын тежейді, өндірістің тиімділігі төмендейді.  Бұл жағдайға 

басымдылыққа ие салалар мен өндірістерді қорғаудың қалыпты деңгейін, шетелдік инвестицияларды тартумен 

және саудалық серіктес-елдермен өзары жеңілдіктер мен міндеттемелердің қолайлы болатындай теңгерілімін 

қамтамасыз етумен, экспорт арқылы өзінің бәсекелестік артықшылықтарын пайдалануға арнап сыртқы 

жағдайларды қалыптастыруға бағытталған дамудың сыртқы экономикалық стратегиясын жүзеге асыру арқылы 

төтеп беруге болады. Қазақстандық тауарлар Еуропаға тек шикізат түрінде жіберілетіндігі анық, сондықтан бұл 

ел үшін тиімсіз болып келеді. Ал кедендік алымдар мен тариф әлі де жоғары бола келе, бәсекеге қабілеттілігті 

төмендетеді.  

Жағымды жақтары. Басты жағымды фактор - әлемдік нарықтарға қол жеткізудің жаңа мүмкіндіктерін 

ашу және біздің тауарлырдың әлемдік стандарт пен талаптарға сай бола алу мүмкіндігі. Соның мысалы – 

Үндістандағы Бангалор қаласы, ол  американдық корпорациялардың келісімшарттарының көмегімен әлемдегі 

ең ірі бағдарламалық  қамтуды әзірлеу орталықтарының біріне айналды. ДСҰ-ға мүше болу елдің 

инвестициялық тартымдылығын едәуір мөлшерде арттыратындығы құпия емес, себебі бұл ұйымның басты 

ұстанымдарының бірі болып «транспаренттік» ұстанымы, былайша айтқанда, елдің толығымен ашықтығы, 

заңнамалық базаның айқындылығы ұстанымы табылады. Әрине, өз инвестицияларының қорғалуына сенімді 

шетелдіктер сол елдің экономикасына өз ақшаларын аса үлкен ниетпен жұмсайтын болады. ДСҰ-ға енбесе 

Қазақстан түрлі экономикалық кемсіту әрекеттерінің әсеріне түсетін еді. Әлемдік нарықтағы ойын ережелері 

біздің қатысуымыздан тыс, көбінесе тіпті бізге қарсы орнатылады деген болжам шындыққа айналар еді. 

Қазақстан үшін, біздің республикамыздың мұнай, мұнай өнімдері, табиғи газ, электр қуаты мен көмірдің 

әлемдік экспортына үлкен мөлшерде қатыстырылғанына байланысты ДСҰ-ға қатысушылардың арасындағы 

сауда-саттықты кемсітпеу негізінде жүргізу үлкен мәнге ие болуда.  ДСҰ-ға ену бізге қатысушы-елдермен 

барынша ықпал ету режимін қамтамасыз ететін болады және бізге экспортты, стандарттарды лицензиялау, 

демпингке қарсы және өтемақылау баждарын қолдану саласында бірқатар артықшылықтар береді және 

тұтастай алғанда мемлекеттің сыртқы экономикалық белсенділігінің артуына ықпал ететін болады. ДСҰ-ға 

қосылу әлемдік қауымдастыққа көптараптық сауда жүйесінің толық қанды қатысушысы ретінде бірігу мен 

республиканың заңдарын қазіргі заманғы халықаралық деңгейге шығару жолындағы ажырағыссыз қадам болып 

табылады. ДСҰ бізге сауда жасау ережелері мен қолайлы ортаны ұсынады,  басқа да  мүмкіндіктер беріледі, ал 

жеке елдің өз экспортын қалай дамытатыны оның өзіне байланысты болады. Егер де үкімет дұрыс саясатты 

жүргізіп, ресурстар тиімді пайдаланылатын болса, экспорт та артады. Қазақстан ХХІ ғасырда әлемдік дамудың 

көшбасшыларының қатарына ену үшін барлық қажетті жағдайларға ие болуға ұмтылуда. Орасан зор табиғи 

ресурстар, ғылыми ілеует, білікті жұмыс күші – осының барлығы бізді ғаламшарлық экономикада бәсекеге 

қабілетті ете алады [3,4 б]. 

Ұйым беретін он мүмкіндік: 

1. Сауда дауларын конструктивті шешу: Бүкіл әлем бойынша сауда көлемінің, сонымен қатар, ДСҰ-ға 

қосылған елдер саны және сауда компанияларының көбеюіне байланысты сауда дауларының пайда болу 

ықтималдығы да арта түсуде. Бұл ретте ДСҰ жүйесі пайда болған дауларды конструктивті және татулықпен 

шешуге көмектеседі. 

2. Ойын ережелерінің анықтығы: ДСҰ аясындағы артықшылықтардың бірі ДСҰ-ға қатысушы 

мемлекеттер арасындағы келіссөздердің барысын жеңілдететін, осыған дейінгі уақытпен тексерілген және 

тәжірибеде жүзеге асырылған ойынның белгіленген ережелерінің қолданылатындығы болып табылады. 

3. Бағаларды қысқарту: Сауда саясатын ырықтандыру және протекционистік кедергілерді қысқарту 

нәтижесінде тауарлардың еркін саудасы тауарларды импорттауды елеулі көбейтеді. Бұл жердегі ең бастысы 

импортталған тауарлар бағасының төмен болуы ішкі рыноктағы тауарлар бағасының да төмендеуіне ықпал 

етеді. Міне, еркін сауданың халықаралық деңгейде осылайша күшеюі бүкіл әлем бойынша тұтынушылардың 

шығындарын қысқартуға мүмкіндік береді. 

4. Жаңа технологиялардың келуі: Импорттық тауарлар көлемінің көбеюі жаңа техника мен 

технологиялардың келуін қамтамасыз етеді. Өйткені, ішкі рыноктағы тауарды өндіруші импорттық бағасы 

арзан, сапасы жоғары тауарлармен күресіп, оларды ығыстыру үшін өз өндірісін жаңартуға, оларды неғұрлым 

жаңа технологиялармен жабдықтауға, мамандардың біліктілігін көтеруге мәжбүр болады. 

5. Жай қажетті ғана емес, сонымен қатар, тілеген өнімді таңдау мүмкіндігі: Барлық тауарлар мен 

қызметтердің импортталу мүмкіндігі және ішкі рынокта оларға жол ашылуы ел ішіндегі тұтынушыларға енді 

жай ғана қажетті өнімді сатып алып қана қоймай, сонымен қатар, өздерінің тілеген және ұнататын, өз 

көңілдерінен шығатын және сапаға қоятын талаптарын қанағаттандыратын өнімдерді таңдау мүмкіндігін 

береді. 

6. Экономиканы ынталандыру: Импорттың көлемін көбейту тек қана жаңа технологиялардың келуін 

қамтамасыз етеді және тауарлар мен қызметтерді таңдауға мүмкіндік береді. Сонымен қатар, өндірісті 
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дамытуға және қайта жабдықтауға отандық өндірісті ынталандырады. Осылайша, өзінің өнімнің бәсекеге 

қабілеттілігін және өндірістік қатынастағы мәдениеттің деңгейін жоғарылатады. 

7. Өндірістің өсуі: Өндірістің өсуі негізінен бәсекеге қабілетті салаларда: энергетика, шикізат және қайта 

өңдеу салаларында жүреді. 

8. Отандық өндірісті сыртқы рыноктарда демпингке қарсы және квоталық шектеулерден 

қорғау:ДСҰ шеңберінде демпингке қарсы шаралардың және квоталық шектеуліктердің халықаралық деңгейде 

алынып тасталуы отандық өндіріске қолайлы жағдайларды қамтамасыз етудің нақты мүмкіндігін береді. Бұл 

отандық өндірістің қуатты салаларында экспорттың өсуіне ықпал етеді. 

9. Өнеркәсіптік кооперацияны дамыту: ДСҰ шеңберінде біріккен кәсіпорындарды құру, біріккен 

зерттеулерді өткізу, зияткерлік меншіктің объектілерін басқа мемлекеттермен алмастыру мүмкіндігі аса 

пайдалы болады. 

10. Іскерлік белсенділікті жоғарылату: ДСҰ шеңберінде қосымша инвестицияларды тарту мүмкіндігі 

пайда болады. Бұдан басқа, батыстың қаржы корпорацияларының келуі арзан және ұзақ несиелерді алу 

көздерін ашады [4,1 б]. 

Қазақстан, әрине, барлық параметрлер бойынша ДСҰ-ға қосылғысы келетін аса мағыналы 

мемлекеттердің арасында тең жағдайға ие болған мемлекет. Қазақстан осы тұрғыда «өлі нүктеден» ілгері 

жылжығандығына қарамастан оның халықаралық экономикалық қатынастардың толық қанды қатысушысына 

айналу процесі әлі көптеген күш-жігер жұмсауды қажет ететін болады.  Қазақстанның осы бағытта 

кездестіретін қиындықтары, сондай-ақ оның сол қиындықтарды жеңіп шығуы да ықтимал болып табылады. 

Сыртқы сауда саласының реформасын жүзеге асыру жауапкершілігі әрине, Қазақстанның үкіметіне жүктелген. 

Алайда Қазақстанның халықаралық сауданың көптараптық жүйесіне бірігу процесіне халықаралық қолдаудың 

көрсетілуі ең алдымен қазақстандық өнімдердің батыс рыноктарына өздеріне жол ашуының жағдайларын 

жақсартудың арқасында үлкен мағынаға ие болуда. 
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ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ 

 

Привлечение инвестиции в экономику – это вопрос развития производств, снижения опасности 

социальных взрывов и основа реструктуризации экономической системы. Даже незначительное на первый 

взгляд улучшение инвестиционной привлекательности есть дополнительный потенциал для экономического 

развития. Решить задачу экономического развития можно лишь управляя процессом улучшения 

инвестиционной привлекательности, стремясь к наиболее масштабной реализации объективных возможностей 

экономической системы. Для управления любым экономическим процессом необходимо контролировать и 

оценивать его состояние; аналогично и управление инвестиционной привлекательностью экономической 

системы предполагает его оценку. 

В настоящий момент существует сложившееся многообразие методов оценки инвестиционной 

привлекательности и используемых при этом показателей. Оценка инвестиционной привлекательности для 

стран и крупных компаний определяется международными рейтинговыми агентствами (MPA): Чейз Манхэттан 

Банк (Chase Manhattan bank), Бизнес Энвайронмент Риск Интеллинженсе Аженси (Business Environment Risk 

Intelligence Agency), Политикал Риск Сервисес (Political Risk Services), Эрнст Энд Янг (Ernst&Young), 

Экономист (Economist), Еуромоней (Euromoney), Организэйшн фор Экономик кооперэйшн энд девелопмент 

(Organization for economic Cooperation and Development), Мировой экономический форум, Мировой банк (World 

Bank), Международный валютный фонд (МВФ) и др. 

Обратимся прежде всего, к проверенным подходам в зарубежной практике, в которой хроника оценок 

инвестиционной привлекательности экономической системы насчитывает уже более 30 лет. Одним из 

первоначальных в этом направлении является исследование Гарвардской школы бизнеса, ориентированное на 

измерение инвестиционной привлекательности группы стран [4]. В основе их сравнения лежит экспертная 

шкала, которая включает следующие характеристики: законодательные условия страны для национальных и 

иностранных инвесторов, оцениваемая возможность вывоза из страны капитала, текущее состояние 

национальной денежной единицы (валюты страны), политическая ситуация, уровень инфляции, возможности и 

перспективы использования национального капитала. 

Большинство из предложенных показателей не поддавались оценке. К тому же их состав вряд ли 

адекватен для характеристики всего комплекса объективных условий, которые принимаются во внимание 

инвесторами. Таким образом, дальнейшее развитие методологического аппарата сравнительных оценок 
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инвестиционной привлекательности для стран выстраивалось в направлении расширения системы параметров, 

оцениваемых экспертами и введения в методики количественных (статистических) показателей. В основном это 

такие показатели и параметры как: типы экономических систем, макропоказатели (объем ВВП, структура 

экономики), обеспеченность стран природными ресурсами, текущее состояние инфраструктуры, созданные 

условия для развития внешней торговли, значение и роль государства в экономике. 

Появление достаточно обширной категории стран с переходной экономикой и, как следствие, 

специфическими условиями для инвестирования в конце 1980-х гг. инициировало разработку особых 

методических подходов. В начале 1990-х гг. применительно к странам с переходной экономикой были 

разработаны более простые методики сравнительных оценок инвестиционной привлекательности, 

исследования проводились независимыми друг от друга экспертными группами – консультационной фирмой 

«ПлэнЭкон», журналом «Форчун» и «Малтинэшнл Бизнес» и другими. Важно, что учитывали и условия, и 

результаты инвестирования, приближенность страны к мировым экономическим и финансовым центрам, 

масштаб институциональных преобразований, политику (так называемые «демократические традиции» стран), 

а также перспективы и состояние проводимых реформ, качество имеющихся трудовых ресурсов. 

Выделяют три основополагающих подхода к оценке инвестиционной привлекательности любой страны. 

Рассмотрим их подробнее. 

Первый подход основан на выявлении некого основного, характерного фактора, наличие которого 

однозначно определяло бы инвестиционную привлекательность региона. Например, для А. Стеценко и Е. 

Бениксова [3] ключевым фактором является «имидж региона»; И. Зулкарнаев [2] в качестве решающего 

фактора выдвигает «институты общества». Т.Лукьяненко обосновывает вывод о непреложности формирования 

у инвесторов положительного суждения об объектах инвестирования. 

К. Гусева
 
[1] указывает на такой фактор, называемый «рыночной реакцией регионов». Также к числу 

индикативных показателей относятся: 

• динамика валового внутреннего продукта, динамика национального дохода и объема производства 

промышленной продукции; 

• состояние законодательного и нормативного регулирования в области капиталовложений; 

• развитость инвестиционных рынков. 

Приведенный подход выгодно отличается относительной простотой расчетов и анализа. Он достаточно 

унифицирован для использования при исследовании инвестиционной привлекательности экономических 

систем различного уровня. Недостатком такого подхода является то, что он игнорирует объективные 

существующие связи фактора инвестиций с остальными немаловажными факторами развития экономических 

систем. 

Второй подход учитывает целый ряд всевозможных факторов, которые считаются равноценными с точки 

зрения их влияния на инвестиционную привлекательность территории. При этом каждый из факторов 

характеризуется целым набором показателей. Здесь рассматриваются: 

• экономический потенциал страны, его общая характеристика;  

• условия хозяйствования; 

• развитость и состояние рыночной инфраструктуры; 

• социальные и социокультурные, политические, финансовые, организационно-правовые, и иные 

факторы. 

Очевидно, что такой подход обладает множеством преимуществ, поскольку позволяет: оценить 

инвестиционные перспективы развития, определить уровень реализации инвестиционной привлекательности 

стран, оценить множество показателей и параметров статистическими методами, обосновать достоверность 

полученных результатов путем применения критерия степени тесноты корреляции (связи) между 

рассмотренными категориями. 

Сторонники третьего подхода анализируют масштабный набор факторов, при этом, инвестиционная 

привлекательность хозяйствующего субъекта проявляется как агрегированный показатель, который 

характеризуется двумя детерминантами: инвестиционным риском и инвестиционным потенциалом. Для 

примера рассмотрим методику, разработанную аналитическим департаментом рейтингового агентства 

«Эксперт-РА». Совокупный потенциал, по мнению исследователей включает в себя следующие показатели: 

 финансовый потенциал, 

 ресурсно-сырьевой потенциал, 

 потребительский потенциал, 

 производственный потенциал, 

 инновационный потенциал, 

 инфраструктурный потенциал, 

 институциональный потенциал, 

 трудовой потенциал. 

Совокупный риск рассчитывается с учетом экономических, политических, финансовых, социальных, 

криминальных, экологических, законодательных рисков. Основными преимуществами рассмотренного подхода 

являются следующее: 

 значимость факторов, которые определяют инвестиционный риск и инвестиционный потенциал. 
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 непредвзятость; 

 узнаваемость и доступность конечных результатов для иностранных инвесторов, поскольку 

предлагаемая методика принадлежит к направлению общепринятой в мировой практике системе мониторинга и 

оценки. 

По мнению ученых, общими недостатками всех приведенных методик оценки привлекательности 

являются: 

 отсутствие методологического единства подходов к понятию «инвестиционная привлекательность»; 

 набор показателей, которые характеризуют степень и уровень инвестиционной привлекательности 
страны неоднороден и разнообразен; 

 отсутствует научное обоснование методических положений прогнозирования и анализа 

инвестиционной привлекательности; 

 сложность в определении критериев обоснованности применения методик; 

 недостаточная обоснованность используемых принципов агрегирования множества отобранных для 
оценки показателей; 

 Отсутствие регулярности в проведении оценки. 
Наличие этих недостатков объясняет необходимость дальнейших теоретических и практических 

исследований, разработки систематического подхода к оценке инвестиционной привлекательности 

хозяйствующих субъектов. 

В настоящее время разнообразные комплексные рейтинги стран мира по инвестиционной 

привлекательности периодически публикуются такими ведущими экономическими журналами как: 

TheEconomist, Fortune, Euromoney. рейтинг журнала Euromoney среди всех указанных журналов является 

наиболее часто цитируемой комплексной и известной оценкой инвестиционной привлекательности стран мира, 

на основе которой два раза в год (в марте и сентябре) проводится оценка надежности стран и инвестиционного 

риска. Девять групп показателей, используемых для оценки: 

- уровень политического риска; 

- эффективность экономики; 

- кредитоспособность; 

- вероятность возникновения форс-мажорных обстоятельств;  

- состояние задолженности; 

- способность к обслуживанию долга; 

- доступность краткосрочного финансирования; 

- доступность долгосрочного ссудного капитала; 

- доступность банковского кредитования. 

Для данного подхода характерно следующее: значения предложенных показателей могут определяться 

либо расчетно-аналитическим путем, либо экспертно; измеряются они по 10-балльной шкале, далее 

взвешиваются по значимости того или иного показателя и его вкладу в итоговую оценку: кроме того, 

методические подходы, реализуемые при составлении такого рейтинга и состав показателей оценки, 

периодически пересматриваются авторами в соответствии с изменениями конъюнктуры мирового рынка. 

К позитивным моментам описанного подхода необходимо отнести, во-первых, включение 

характеристик, действительно значимых для инвесторов, например, эффективность экономики, возможности 

использования капитала и др. Во-вторых, наличие двух точек измерения в рамках каждого года. В-третьих, 

применение комбинированного подхода, при котором используются, как статистические данные, так и 

экспертные оценки инвестиционной привлекательности. 

Представляет определенный интерес краткая характеристика кредитных рейтингов стран, которые 

являются основным ориентиром при принятии решений портфельными инвесторами. Разработкой таких 

рейтингов занимаются следующие крупнейшие МРА: Стандарт энд Пурс (Standart&Poor’s), Фитч (Fitch-IBSA), 

Мудис (Moody’s Investors Service). Основными условиями их деятельности являются компетентность, 

объективность (в том числе независимость от политического давления), максимально широкий охват 

информации. Распределение регионов в интегральном рейтинге инвестиционной привлекательности, 

предоставленное этими организациями, дает инвестору пищу для предварительных размышлений при выборе 

региона для приумножения собственного капитала. При этом наиболее привлекательными оказываются 

регионы и территории с повышенным инвестиционным потенциалом и низким фактором риска. Эти районы 

характеризуются накопленной в процессе длительной хозяйственной деятельности инфраструктурной 

освоенностью территории, высоким инновационным и интеллектуальным потенциалом населения, 

сравнительно высокой диверсификацией отраслей экономики, авторитетной властью. Непривлекательными в 

инвестиционном плане являются районы с низким потенциалом и высоким риском. Но и они, невзирая на тот 

факт, что не имеют возможности претендовать на высокие позиции в интегральном рейтинге, могут 

рассчитывать на интерес инвесторов, которые ориентированы на размещение инвестиций в узкой сфере, 

например, в уже действующей добывающей промышленности или, инвесторов, принимающих высокие риски 

ради получения сверхприбылей. 
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Схожими по целям исследования можно назвать оценки конкурентоспособности государств мира, 

которые разрабатываются в течение уже более 20 лет группами экспертов Всемирного экономического форума, 

а также ежегодные аналитические доклады Мирового банка. 
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РОЛЬ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ СТРАН- УЧАСТНИЦ: ОПЫТ РОССИИ И КАЗАХСТАНА 

 

Формирование ЕАЭС стало логическим продолжением интеграционных процессов на евразийском 

континенте. ЕАЭС рассматривают как организацию, способную в краткосрочной перспективе, в отличие от 

долгосрочных выгод ЕС, помочь решить экономические проблемы стран. Евразийский экономический союз 

(ЕАЭС) - международное интеграционное экономическое объединение, договор о котором был подписан 29 

мая 2014 года и вступил в силу 1 января 2015 года. В состав союза вошли Россия, Казахстан, Беларусь, 

Кыргызстан и Армения. ЕАЭС создан на базе Таможенного союза для укрепления экономик стран-участниц, 

для их модернизации и повышения конкурентоспособности на мировом рынке. Государства-члены ЕАЭС 

планируют продолжить экономическую интеграцию в ближайшие годы.  

Страны – учредители ЕАЭС берут на себя обязательства обеспечить свободное перемещение товаров, 

услуг, капиталов и рабочей силы, а также стандартизировать регулирование в 19 сферах экономики и 

осуществлять согласованную политику в ключевых отраслях экономики – энергетике, промышленности, 

сельском хозяйстве, транспорте.  

По мнению экспертов общий макроэкономический эффект от интеграции стран ЕАЭС можно 

подразделить на несколько пунктов:  

 снижение цены на товары благодаря уменьшению издержек перевозки необходимого сырья/экспорта 

своего готового товара;  

 стимулируется «здоровая» конкуренция на общем рынке ЕАЭС за счет равного уровня экономического 

развития; 

  увеличение конкуренции на общем рынке стран-членов Таможенного Союза благодаря вхождению на 

рынок новых игроков из общего пространства;  

 увеличение средней заработной платы благодаря уменьшению издержек и повышению 

производительности;  

 наращивание производства благодаря увеличению спроса на товары;  

 увеличение благосостояния народов стран ЕАЭС благодаря снижению цен на продукты и увеличению 

занятости населения в производствах импортоориентированных и экспортоориентированных фирм [1].  

По предположениям, эффект от расширения интеграции составит более $900 млрд. долларов до 2030 

года. На страны ЕАЭС приходится около 1 тыс. банков с совокупным капиталом порядка $250 млрд. долларов, 

с активами порядка $2 трлн. долларов и совокупным объемом фондового рынка порядка $1 трлн. долларов. 

Эксперты, однако, отмечают, что реального эффекта от 45 интеграции можно ожидать лишь при фактическом 

открытии рынков и выравнивании регулирования [2].  

В будущем Россия и Казахстан должны договориться проводить единую макроэкономическую, 

антимонопольную, валютную и финансовую политику. В этой связи, необходима интеграция именно 

финансовых рынков, которая призвана сформировать в Евразийском экономическом союзе 

конкурентоспособный сегмент мирового финансового рынка.  

В настоящий момент в этих странах действуют различные программные документы, принятые в разное 

время и на разном уровне по развитию банковского, страхового сектора и рынка ценных бумаг, которые в 

основном ориентированы на внутреннее развитие и не в полной мере учитывают интеграционные цели. 

Стратегия развития финансовых рынков стран-членов ЕАЭС позволит определить ориентиры развития 

интеграционных процессов на перспективу и согласовать долгосрочную политику стран в области развития 

финансовых рынков.  
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В положениях раздела XVII «Налоги и налогообложение» договора о ЕАЭС заложена стратегия стран-

членов Таможенного союза (ТС) и Евразийского экономического союза, которая направлена на повышение 

конкурентоспособности хозяйствующих субъектов и устранение налоговых барьеров. В частности, 

предусмотрено, что страны-члены ЕАЭС определяют направления взаимодействия налоговой политики в части 

гармонизации и совершенствования налогового законодательства, включая механизм взимания косвенных 

налогов при выполнении работ, оказании услуг, сближение ставок по наиболее чувствительным подакцизным 

товарам.  

В области валютной политики на современном этапе развития Евразийского экономического союза 

акцент делается на ее координации и согласовании в целях повышения доверия к национальным валютам 

стран- членов как на внутреннем валютном рынке каждого государства, так и на международных валютных 

рынках. В настоящее время проведена кодификация международных договоров, составляющих договорно-

правовую базу ТС и ЕЭП по вопросам валютной политики.  

Помимо этого, с образованием экономического союза произошли изменения и в агропромышленной 

области. Была подготовлена единая методологическая база прогнозирования спроса и предложения 

сельскохозяйственных товаров, с использованием которой будут формироваться сводные прогнозы по 

государствам-членам Союза. В настоящее время уже согласован перечень чувствительных 

сельскохозяйственных товаров, по которым на основании проведенных консультаций будут вырабатываться 

рекомендации, направленные в том числе и на обеспечение продовольственной безопасности.  

На завершающей стадии находятся два проекта международных договоров в сфере обращения семян 

сельскохозяйственных растений и племенной продукции животноводства, которые будут способствовать 

развитию взаимной торговли высокотехнологичной продукцией и сокращению зависимости от импорта. 46  

Необходимо отметить, что для развития сельскохозяйственного дела в странах ЕАЭС планируется 

разработать Концепцию создания Евразийского координационно-аналитического центра геномной селекции. 

Кроме того, уже подготовлен проект перечня перспективных научно-исследовательских работ, которые могут 

представлять общий интерес для развития АПК [3].  

В результате подписания договора в Таможенный кодекс ЕАЭС планируется также внести ряд новшеств, 

которых не было ранее в регламенте Таможенного союза, в частности о взаимном признании уполномоченных 

экономических операторов.  

Страны ЕАЭС должны идти по пути либерализации фискальной политики, т.к. существует риск при 

нынешнем содержании Таможенного кодекса получить еще более стремительную инфляцию. Возникают 

вопросы с начислением НДС. По сути, в Казахстане налог на добавленную стоимость составляет 12%, в России 

-18%, а предлагается в рамках ЕАЭС -20%. При данных предполагаемых параметрах может значительно 

ограничится деятельность многих предпринимателей и тех, кто занимается реальным производством. У 

Казахстана и России на данный момент абсолютно разные системы администрирования НДС. Необходимо 

решать вопросы об унификации, единых подходах, но не об увеличении налогов. В настоящее время 

существует проблема сертификации товаров на границе, которая может стать дополнительной статьей расходов 

предпринимателей [4].  

Влияние ЕАЭС на состояние экономики стран-участниц имеет как положительные, так и отрицательные 

стороны. Значительно вырос товарооборот с партнерами по ЕАЭС в 2010-2011 годах. Причем в 2010 году рост 

составил более 46%, а в 2011 году - 23%. Это было связано с первым эффектом отмены таможенного контроля, 

исключения административных барьеров на границах. В дальнейшем, начиная с 2012 года товарооборот с 

государствами ЕАЭС существенно не повышался. В 2014 году объемы торговли со странами ЕАЭС начали 

сокращаться. Это связано не самим экономическим союзом, а с внешними ценовыми изменениями, 

произошедшими в 2013 году по основным экспортным товарам. При этом по физическим объемам товара 

значительного уменьшения не произошло.  

Основные негативные моменты ЕАЭС для России связаны с девальвацией рубля и снижением импорта 

из страны в 2014 году на 23,6% по сравнению с 2013 годом (с $17,9 млрд. до $13,7 млрд.). Основные причины 

снижения экспорта, как уже говорилось, связаны с падением цен на мировых рынках на главные 

экспортируемые товары. При этом проблемы, связанные с девальвацией курса рубля, существуют только в 

отдельных секторах, оказавшихся наиболее чувствительными.  

Экспорт из Казахстана в государства-члены союза вырос в 2014 году по сравнению с 2009 годом на 

44,5%. Доля обработанных товаров в общем объеме экспорта в страны ЕАЭС выросла с 45% до 51%. При этом 

экспорт готовой продукции из Казахстана в государства интеграционного объединения с 2009 по 2014 годы 

увеличился в 4 раза с $92,3 млн. до $359 млн. соответственно. Эти 47 цифры подтверждают имеющиеся 

возможности казахстанских производителей на рынке ЕАЭС.  

Также в Казахстане резко выросли инвестиции в обрабатывающую промышленность с момента создания 

Таможенного союза – в 2,9 раза.  

Также важным положительным моментом для казахстанской экономики является снижение 

транспортных расходов. Порядка 44% товарооборота связано с Европейским союзом. В ЕС казахстанские 

товары идут транзитом через Россию, при этом транзитный железнодорожный тариф гораздо больше 

внутреннего. В ЕАЭС Казахстан добилась возможности использовать внутренний российский тариф вместо 

транзитного при отправке товаров в третьи страны. Ежегодно грузоотправители выигрывают около $240-250 

млн., экономя на транспортных издержках.  
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В перспективе, страны-участницы намерены создать общие рынки газа, нефти, электроэнергетики, 

фармацевтических изделий[5]. Также поставлена задача по созданию общего финансового рынка. Снятие 

барьеров на пути капиталов позволит диверсифицировать риски, улучшить качество, доступность и надежность 

финансовых услуг. Поэтапная гармонизация валютной политики повысит устойчивость финансовых систем 

государств – членов союза, сделает национальные денежные рынки более предсказуемыми, лучше 

защищенными от колебаний курсов валют, повысит суверенитет всех стран-участниц. 
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ҚАЗАҚСТАН ЖӘНЕ БҰҰ: БЕЙБІТШІЛІК, ҚАУІПСІЗДІК, ДАМУ ЖОЛЫНДАҒЫ МӘСЕЛЕЛЕРІ 

 

Тәуелсіздік жылдары ішінде Ұлт Көшбасшысы Н.Ә.Назарбаевтың көреген саясатының арқасында 

Қазақстан халықаралық аренаның белсенді және беделді ойыншысына айналды. Қазақстан Республикасы 1992 

жылдың 2 наурызында БҰҰ құрамына кірді. Бұл тарихи жағдай Қазақстанның дүние жүзіне егеменді мемлекет 

ретінде танылуына нақты себеп болды. Қазақстанмен бірге БҰҰ-на Әзірбайжан, Армения, Қырғызстан, 

Молдова, Тәжікстан, Түркменістан және Өзбекстан мүше болды. Қазақстандық делегация БҰҰ-ны қайта құру 

жөнінде, дау-жанжалдардан кейінгі кезең проблемалары жөнінде, бітімгершілік күштерінің қорын құру туралы 

бағдарламалық ұсыныстар жасады. БҰҰ Қазақстандағы қызметіне 1993 ж. кірісті.  

Қазақстан БҰҰ-ға әлемдік қоғамдастықтың қатардағы жаңа мүшесі ретінде ғана емес, сонымен бірге 

қазіргі заманның ең бір өзекті халықаралық проблемалары бойынша белсенді позиция ұстанатын, ядролық 

қарусыздану жолындағы қозғалыстың алғы шебінде тұрған мемлекет ретінде енді [1, 57]. 1991 жылы Семей 

ядролық сынақ алаңының жабылуы және 1992 жылы Лиссабоңда ядролық қару жоқ мемлекет ретінде Ядролық 

қаруды таратпау туралы шартқа қосылу жөнінде міңдеттеме алуы Қазақстанға үлкен бедел сыйлады және БҰҰ 

Бас Ассамблеясының жоғары мінберінен халықаралық қауіпсіздік саласындағы жеке бастамаларын көтеруте 

моралдік құқық берді. 

Форумда Н.Ә.Назарбаев екі маңызды ұсыныс жасады, екі ұсыныс та әлемдік қоғамдастыққа біздің 

еліміздің сыртқы саяси бағытының жасампаздық сипатын паш етті. Біріншіден, қазақстандық басшы барлық 

үкіметтерге ізгі ниет білдіру тәртібімен «бір плюс бір» формуласы бойынша БҰҰ-ның бітімгершілік күш-

жігерінің қорын құруды бастауды ұсынды. Бұл формула төмендегіні білдіреді, әрбір мемлекет оған қорғаныс 

бюджетінен бір пайыз бөліп, жыл сайын өзінің ақша аударуын сол баяғы бір пайызға ұлғайтады. Осындай 

жолмен 10 жылдан кейін осы бітімгершілік сомасы он есе өседі. Екіншіден, Қазақстан басшысы Азиядағы өзара 

іс-қимыл және сенім шаралары кеңесін (АӨСШК) шақыру. Мемлекет басшысының бұл бастамасы көпшілік 

елдер тарапынан, сондай-ақ БҰҰ-дан қолдау тауып, Қазақстанның сыртқы саясатын айқындауда айтарлықтай 

рөл атқарды. 

Н.Ә.Назарбаев өзінің сөзінде сондай-ақ экология және қоршаған ортаны қорғау сияқты өмірлік маңызды 

мәселелерге де тоқталды. Бұл ұғымдар Қазақстан үшін кемінде екі сөзден — Арал мен Семей сөздерінен мен 

мұндалап тұрады. Кенезесі кеуіп бара жатқан Арал теңізі — шұғыл және ауқымды халықаралық көмекті талап 

ететін экологиялық апат аймағы. 150 млн. тонна тұзды шаңды аспанға ұшырып, Арал өңірінің шөлге айналуы 

экологияның күрт нашарлауына, 3 млн. тұрғын халқы бар аймақтың экономикасы мен денсаулығы үшін теріс 

салдарлардың ұлғаюына әкеліп соғады. Егер бұл бүгін он мыңдаған адамдардың қайғысы болса, онда ертең 

БҰҰ шұғыл түрде араласпаса, миллиондаған адамдардың қайғысына айналуы мүмкін. 

Біздің екінші бір экологиялық жан айқайымыз — деп мәлімдеді Н.Ә.Назарбаев, — бұл біздің 

халқымыздың еркінен тыс Қазақстан жеріне салынған, әлемдегі екі полигонның біреуі — Семей ядролық 

полигоны. Жарты миллионнан астам адам зардап шеккен, ауадағы, жер үстіндегі және жер астындағы ядролық 

заряд жарылыстарының жиынтық қуаты. Қазақстанның шешімімен осы ажал көзіне құм құйылды, жаңа туған 

балаларды сауықтыру үшін орасан зор қаражат қажет. Осыны негізге алатын болсақ, деп атап көрсетті 

Н.Ә.Назарбаев, — Қазақстандықтар белсенді халықаралық көмекке зәру. 

http://izvestia.ru/news/571652
http://kommersant.ru/doc/2482058


479 

БҰҰ-да қарусыздану және ядролық қаруды таратпау режимін нығайту саласындағы Қазақстан 

басшылығының белсенді рөлі, осы саладағы жасалған барлық халықаралық келісімдерге біздің мемлекетіміздің 

адалдығы жоғары бағаланды. 

Ядролық қаруды сынауды толық тоқтату жөніндегі Қазақстанның табанды позициясы және іс-жүзіндегі 

қадамдары әлемдік қоғамдастықтың үлкен құрметіне бөленді. БҰҰ Бас Ассамблеясы қарусыздану және 

ядролық қаруды таратпау туралы өзі қабылдайтын барлық қарарларында жоғарыда аталған фактіні 

қанағаттандықпен атап өтіп жүр [2, 179]. 

1996 жылғы 30 қыркүйекте Сыртқы істер министірі Қазақстан атынан Ядролық сынаққа жан-жақты 

тыйым салу туралы шартқа қол қойды . 160 мемлекет осы шарттың қатысушылары болып табылады. Осы 

тарихи шарттың жасалуына Қазақстан да лайықты үлесін қосты, осы мәселедегі біздің республикамыздың 

принцпті ұстанымы және нақты қадамдары кеңінен мәлім және қолдау тауып жүр.  

Біздің еліміз Орталық Азияда бейбітшілік пен қауіпсіздікті сақтауға зор маңыз береді және осы 

географиялық аумақта ядролық қарудан азат аймақ құру жөнінде бастаманы іске асыруға мүдделі. Қазақстан 

осындай аймақ кұруға қатысты келіссөздер процесіне сындарлы түрде қатысып жүр. БҰҰ-ның жәрдем 

көрсетуімен қазірдің өзінде болашақ шарттың мәтінін келісу жөнінде бес Орталық Азия елдерінің сарапшылар 

тобы елеулі жұмыс жүргізді. Орталық Азияда осындай аймақгың болуы ядролық қаруды таратпау және 

ғаламдық қауіпсіздік режимін нығайтады. 

Қазақстан халықаралық қауіпсіздікті қамтамассыз ету жөніндегі шаралардың тиімділігін арттыруға зор 

маңыз бере отырып, БҰҰ-ның бітімгершілік қызметін белсенді түрде қолдайды. Ұйымға мүше мемлекеттердің 

БҰҰ-ның бітімгершілік күш-жігерін кеңейту және нығайту қажеттілігі туралы пікірлерін бөлісе отырып, 

Қазақстан, Қырғызстан және Өзбекістан 1995 жылы желтоқсанда БҰҰ аясыңда Орталық Азия бірлескен 

бітімгершілік батальонын құру туралы келісімге қол қойды. Үш Орталық Азия мемлекеттерінің басшылары 

БҰҰ Бас хатшысына жазған өздерінің өтінішінде бірлескен батальонның БҰҰ-ның болашақтағы бітімгершілік 

операцияларына қатысу мүмкіндігі туралы мәселені қарауды ұсынды.Орталық Азияның бітімгершілік 

батальонының құрылуы БҰҰ-дан қолдау тапты және Бас хатшы мұны халықаралық қауіпсіздікті қамтамассыз 

етудегі аймақ мемлекеттерінің үлесі ретінде бағалады. 1996 жылдың басында Қазақстан бейбітшілікті қолдау 

жөніндегі операцияларға қатысу мүмкіндігімен БҰҰ-ның резервтік келісімдер жүйесіне қосылған 51-ші 

мемлекет болды. Бүгінгі күні ұйымға мүше 65 мемлекеттер резервтік келісімдерге қатысады және олар БҰҰ-

ның бітімгершілік операциялары үшін ресурстар ұсынуға өздерінің дайын екендіктерін білдірді. 

Әлемнің саяси проблемаларға Қазақстанның тепе-теңдік сақтаған және шынайы көзқарасы БҰҰ БА-ның 

күн тәртібіндегі өтесір мәселелер бойынша дауыс берген кезде осы халықаралық форумда оң бағаланып жүр. 

Біздің еліміз Еуропадағы қауіпсіздік пен ынтымақтастық жөніндегі ұйымның, Ислам Конференциясы 

Ұйымының, Парламентаралық Одақпен Экономикалық ынтымақтастық ұйымының мүшесі болғандықтан осы 

бірлестіктердің БҰҰ-мен ынтымақтастығын нығайтута бағытталған Бас Ассамблея қабылдайтын қарарлардың 

тең авторы болып табылады [3, 78]. 

БҰҰ-дағы біздің мемлекетіміздің ұстанымы БҰҰ қарайтын мәселелердің бүкіл кешені бойынша 

Қазақстанның мүдделерін ескерудің негізінде қалыптасады. Бұл орайда экономика, экология, әлеуметтік даму, 

халықаралық құқықғы прогрессивті дамыту, адам құқығын сақтау саласында, ұйымдасқан қылмыс пен есірткі 

бизнесіне қарсы күрес саласында БҰҰ-мен өзара іс-қимылды нығайтуға айрықша көңіл бөлінеді [4, 2]. 

Қазақстанның сыртқы саясатында Орталық Азия аймағының көлік жүйелерін және тауар өткізудің 

әлемдік рыноктарына шығудың балама жолдарын одан әрі дамыту жөнінде басқа да азиялық елдермен күш-

жігерді үйлестіруге ерекше маңыз беріледі. 

БҰҰ Бас Ассамблеясының 53-сессиясында Қазақстан Орталық Азиядағы транзит мәселесі бойынша 

қарар қабылдауға бастамашы болды. Еуропа мен Азия елдерінің арасында ынтымақтастықты кеңейту үшін 

өзара байланысты ұлттық және аймақтық көліктік инфрақұрылымды дамыту проблемасы уақыт озған сайын 

маңызды бола түсуде. 

Қарарда қозғалатын мәселелерге қатысты БҰҰ-ға мүше мемлекеттер тарапынан өсе түсіп отырған 

мүдделіктің, сондай-ақ аймақга тиімді транзит жүйесін қалыптастыру проблемасының маңыздылығын 

түсүнудің куәсі — бірқатар Шығыс Еуропа елдерінің БҰҰ БА-ның 53-сессиясында осы қарардың тең 

авторларының қатарына қосылуы болды. Қазақстан мен бірге БҰҰ-ға мүше 13 мемлекет осы қараттың тең 

авторлары атанды. Қарар екінші комитеттің жалпы мәжілісінде дауыс берместен-ақ қабылданды. 

Орталық Азия аймағындағы транзит жүйесі бойынша БҰҰ Бас Ассамблеясы қарарының қабылдануы — 

БҰҰ мамандандырылған мекемелерінің, басқа да халықаралық ұйымдардың және біздің аймағымыздағы 

транзиттік көлік жүйесін, сондай-ақ Еуропа мен Азия арасындағы көлік қатынастарын дамыту 

бағдарламаларын әзірлеу мен іске асыру жөніндегі донор елдердің тарапынан болатын іс-шараларын 

халықаралық құқықтық негізін құрды.  

БҰҰ — халықаралық бейбітшілікті қамтамассыз етуде де,сондай-ақ тұрақты дамуға жәрдемдесуде де 

жауапкершілік жүктелген бірден бір халықаралық ұйым. Тұрақты даму тұжырымдамасы 1992 жылы Рио-де-

Жанейрода өткізілге БҰҰ-ның қоршаған орта мен даму жөніндегі конференциясында әзірленді. Қазақстан үшін 

осы тұжырымдаманың маңыздылығын ұғына отырып, ҚР Үкіметі, Конференцияның қорытынды құжатының— 

«XXI ғасырға арналған күн тәртібінің» ұсыныстарын іске асыру жөнінде жоспар жасады. Осы құжатқа сәйкес 

әзірленген ұлттық бағдарламаларды, сондай-ақ экологиялық қауіпсіздік тұжырымдамасын Қазақстан 
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Республикасының қабылдауын БҰҰ-да экология мен тұрақты даму саласындағы халықаралық уағдаластыққа 

біздің еліміздің басшылығының кешенді және байсалды көз қарасының нәтижесі ретінде бағаланды. 

Семей аймағындағы жағдай туралы БҰҰ Бас хатшысының баяндамасына материалдар әзірлеу, 

денсаулық сақтау, экономика, экология, ақпарат сияқты негізгі төрт салада жобалық ұсыныстар әзірлеу 

халықаралық және ұлттық сарапшылардың бірлескен жұмысының нәтижесі болды. Баяндама БҰҰ БА-ның 53-

сессиясында қаралды. 

1997 жылғы 16 желтоқсанда БҰҰ Бас Ассамблеясының Семей аймағы бойынша қарар қабылдауына 

байланысты Қазақстан Үкіметі Семей аймағына қатысты мәселелерді қарау үшін 1998 жылдың басында 

Ведомствоаралық комиссия құрды. Комиссияның құрамына министрліктер мен ведомстволардың, жергілі 

басқару органдарының, Ұлттық ядролық орталықтың және екі үкіметтік емес ұйымдардың («Невада-Семей» 

және «Полигон-23″) өкілдері кірді. 

Ең маңызды міндет Семей полигонындағы ядролық сынақтардың салдарын жою. Осы мақсаттармен БҰҰ 

сарапшылары аймақ үшін бұдан былайғы қатерді болдырмауға жәрдемдесетін, ұлттық және халықаралық күш-

жігерді жұмсаудың бес басымдық берілетін секторын белгіледі,олар: денсаулық сақтау, экология, экономиканы 

қалпына келтіру, гуманитарлық көмек және ақпарат тарату. Осы аталған басымдықгарды тандап алу Семей 

аймағының халқы ұшырасып отырған күрделі жағдаймен және өзара байланысты қиыншылықгармен 

түсіндіріледі. Сарапшылардың бағалауы бойынша аталған бес басымдық берілетін бағыттарды іске асыру үшін 

43 млн. доллар талап етіледі. Семей аймағының халқы мен экологиясын оңалтуды халықаралық әріптестік 

негізінде тиімді түрде жүргізуге болады. 

1998 жылғы 16 қарашада БҰҰ Бас Ассамблеясының 53-сессиясында «Қазақстандағы Семей аймағының 

халқын, экологиясын және экономикалық дамуын оңалту мақсатындағы халықаралық ынтымақтастық пен 

қызметті үйлестіру» атты қарар қабылданды. 

Біріккен Ұлттар Ұйымына мүше бірқатар мемлекеттердің делегацияларымен тұрақты консультациялар 

жүргізудің нәтижесінде БҰҰ жанындағы Қазақстанның Тұрақты Өкілі аталған қарардың мәтінін келісті. БҰҰ-

ның дипломатиялық топтарында Ұйымға мүше 54 мемлекеттің осы қарарға тең автор болуы әлемдік 

қоғамдастықтың тарапынан Қазақстанды кеңінен қолдауы, біздің мемлекетіміздің халықаралық беделінің 

елеулі түрде өскендігі туралы куәландырылды.  

Тұрақты дамудың кең ауқымды мәселелерін қарауға БҰҰ-ның жан-жақты тартылуы жоғары деңгейдегі 

бүкіләлемдік конференцияларды өткізуден байқалады; олар: Адам құқығы туралы-Вена (1993 ж.), Халықтың 

қоныстануы мен дамуы туралы-Кайр (1915 ж.), Әлеуметтік даму туралы-Копенгаген(1995 ж.), Әйелдердің 

ахуалы туралы-Пекин (1995 ж.), Тұрғын елді мекендер және даму туралы-Стамбул (1996 ж.). 

Қазақстан құжаттардың бастапқы жобаларына ұсыныстар енгізу арқылы ғана емес, сонымен бірге 

олардың ережелерін ұлттық деңгейде іске асыруға кірісіп, осы форумдардың жұмысына белсенді түрде 

қатысты [5, 111]. 

Қазақстанның барлық халықтарының теңдігін, нәсіліне, жынысына, тіліне, дініне, саяси және өзге де 

көзқарастарына қарамастан адамның негізгі құқықтары мен бостандығын жария еткен біздің еліміздің 

Конституциясы Вена Деклорациясының шешімдеріне және Адам құқығы саласындағы іс-қимыл 

тұғырнамасына толық сәйкес келеді. ҚР Президенті жанынан Адам құқығы жөніндегі комиссияның құрылуын 

БҰҰ-да адам құқығын қорғау саласындағы халықаралық қүжаттарды іске асыруға бағытталған нақты қадам 

ретінде бағалды. 

Отбасын, әйелдерді және балаларды әлеуметтік қорғау Қазақстандағы мемлекеттік саясаттың басымдық 

берілетін бағыттарының бірі. Біздің еліміз қатысушы болып табылатын әмбебап халықаралық шарттардың 

алғашқыларының бірі Бала құқығы туралы конвенция болды. 1994 жылы аталған Конвенцияға Президент 

Н.Назарбаевтың қол қоюы және оны кейінірек Парламенттің бекітуі Қазақстанның БҰҰ-ны Балалар Қорымен 

тиісті ынтымақтастықты орнатуына және оны кеңейтуіне мүмкіндік берді. 

БҰҰ қызметіндегі басымдықтардың бірі халықаралық құқықтың принциптері мен нормаларын бекіту, 

оны прогрессивті түрде дамыту және жүйелеу болып табылады. Міне, сондықтан да БҰҰ Бас Ассамблеясының 

1989 жылғы 17 қарашадағы 44/23 қарарымен 1990-1999 жылдар кезеңі Біріккен Ұлттар Ұйымы халықаралық 

құқығының онжылдығы болып жарияланды. Онжылдық шеңберінде 1995 жылы БҰҰ Ұйымының штаб 

пәтерінде халықаралық көпшілік құқығы бойынша БҰҰ Конгресі өткізілді, онда халықаралық проблемаларды 

құқықтық құралдармен реттеу жөнінде қызу пікір алмасу өткізілді. Пікірталасқа әлемнің 150-ден астам 

мемлекетінен өкілдер қатысты [6, 34]. 

Қазақстан Президентінің БҰҰ Бас Ассамблеясының 70-сессиясында сөйлеген сөзі үлкен тарихи сипатқа 

ие болды. Елбасы әлемдік ауқымдағы мәселелерді шешуде сындарлылығымен ерекшеленіп, БҰҰ-ның бас 

мінбесінен өз сөзін қазақ тілінде сөйледі. Бұл оқиғаның тіліміздің мәртебесі үшін мәні ерекше. Осылайша 

Елбасы барша әлем жұрты алдында қазақ тілінің тұғырын биіктетті, мәртебесін өсірді, мерейін тасытты. 

Мемлекет басшысы ХXI ғасырда адамзаттың ең басты міндеті әлемді соғыс қатерінен мүлде арылтатын және 

оның себептерін жоятын стратегияны жүзеге асыруға тиістікіне назар аударды. Сол үшін Қазақстан Президенті 

Біріккен Ұлттар Ұйымының жүз жылдығына «Жаһандық Стратегиялық Бастама – 2045» жоспарын әзірлеуді 

ұсынды. Сонымен қатар, Біріккен Ұлттар Ұйымының ядролық қарудан азат әлемге қол жеткізу туралы 

Жалпыға ортақ декларациясын қабылдау жөнінде бастама жасады. Нұрсұлтан Әбішұлы халықаралық құқық 

қағидаттарын жаһандық саясаттың барлық қатысушылары сақтауы маңызды екенін атап көрсетті. 2016 жылы 

Біріккен Ұлттар Ұйымының халықаралық құқықтың арқаулық қағидаттарын бекітуге арналған жоғары 
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деңгейдегі халықаралық конференциясын шақыру идеясын жариялады. Соңында Елбасы терроризмге және 

экстремизмге қарсы іс-қимыл жасау, жасыл технологияларды дамыту, сондай-ақ БҰҰ штаб-пәтерін Азияға 

көшіру, әлемдік валюта мәселелеріне тоқталды. Президентіміздің әлемнің басты мінберінде сөйлеген сөзі 

Қазақстан үшін аса зор стратегиялық маңызға ие болды. Бұл бастамалар қазіргі құбылмалы әлемде еліміздің 

ұстанымдарын ары қарай нығайта түседі 

Қорыта келгенде, Н.Ә.Назарбаевтың БҰҰ көтерген бастамаларының көбісі нақты жүзеге асты. Бүгінде 

әлемдік қоғамдастық Қазақстанды Орталық Азиядағы тұрақтылық пен тыныштықтың мекені ретінде 

қарастыруда. Мемлекетіміз өз аумағында ұлтаралық және конфессияаралық бейбітшілікті сақтай отырып, 

халықаралық ауқымда дінаралық және өркениетаралық диалогты нығайту мен дамытудағы, халықаралық 

қақтығыстарды реттеудегі қосып жүрген қомақты үлесін әлем мойындап отыр. 

Жоғарыда атап өтілген бастамалар - Тәуелсіздік жылдарындағы Н. Назарбаевтың көтерген барлық игі 

ұсыныстарының бір бөлігі ғана. Бұл бастамалар халықаралық қауіпсіздік пен келісімді нығайтуға ықпал етуде. 

Атап айтқанда, Қазақстан Президентінің халықаралық ынтымақтастықты дамыту бойынша Біріккен 

Ұлттар Ұйымы Бас Ассамблеясының Нью-Йоркте өткен мерейтойлық 70-ші сессиясында ұсынған жаңа 

бастамалары  өзектілігімен Қазақстанның мәртебесін еселей түсті. 

Қазақстан БҰҰ жүйесіне кіретін халықаралық ұйымдармен тығыз ынтымақтастықты жалғастыра береді 

және олардың жасайтын жобаларына да белсенді қатысатын болады. 
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ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА САУДОВСКОЙ АРАВИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 

Саудовская Аравия - это исламская, теократическая монархия, в которой в качестве конституции 

действует Коран, шариат, а мусульманским течением, поддерживаемым руководством, является суннизм 

салафитского толка, то есть ваххабиты, но сами себя они так не называют.  

Наличие в Саудовской Аравии главных мусульманских святынь (Мекка и Медина) сделали ее центром 

ислама, что определяет внешнеполитический курс Саудовской Аравии, претендующий на лидерство в 

мусульманском мире. Особую роль Саудовской Аравии на Ближнем Востоке отвели и США, которые делают 

на Саудовскую Аравию большую ставку в планах «переформатирования» этого региона мира. 

Саудовская Аравия, играет важнейшую роль в современных международных отношениях, являясь 

точкой пересечения интересов крупнейших мировых факторов – России, США, Китая, ЕС. США и Китай давно 

претендуют на роль главного стратегического партнера и союзника Саудовской Аравии, соперничая за право 

обладания этим статусом. Определенные интересы в этом плане имеет и Россия, также стремящаяся найти с 

Саудовской Аравией эффективный формат стратегического сотрудничества, нацеленный на длительную 

перспективу. Вместе с тем, потенциал сотрудничества с Саудовской Аравией реализован не в полной мере, что 

подчеркивает актуальность активизации практической деятельности МИД России на данном направлении. 

Саудовская Аравиязанимает ключевое место на карте мира, установление партнерских отношений с 

которым позволяет управлять глобальным транзитом углеводородов и других видов стратегического сырья для 

крупнейших развивающихся экономик и, как следствие, влиять на их экономический рост, совокупную мощь и 

направления экспансии [1]. 

Имеющиеся у Саудовской Аравии значительный экономический потенциал и ресурсы, связанные с 

крупнейшими нефтяными запасами, позволили ей стать ведущим участником мировых торгово-экономических 

организаций и форумов. Влияние и авторитет Саудовской Аравии в мусульманском мире подкрепляются 

финансовым могуществом, используемым для поддержки единоверцев во всем мире. 

Официально основу внешней политики Саудовской Аравии составляют принципы добрососедского 

сосуществования, не вмешательства во внутренние дела других государств. Однако, на деле все состоит иначе.  

Королевство подчеркнуто позиционирует себя как «консервативное государство», поскольку 

руководствуется идейными нормами ислама, содействуя их распространению и защите.  

Внешняя политика Саудовской Аравии предусматривает четыре основных направления:  

1) Страны персидского залива являются для Саудовской Аравии приоритетными в международной 

политике. Это объясняется, прежде всего, географический положением стран, историческими связями, 

схожестью государственных и экономических систем стран этого региона. Саудовская Аравия провозглашает 

единство целей стран Персидского Залива в достижении безопасности, разрешении конфликтов и кризисных 
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ситуаций. Именно в достижении этих целей в 1981г. был создан Совет по сотрудничеству арабских стран 

Персидского Залива, членами которого являются шесть арабских государств этого региона: Бахрейн, Катар, 

Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовская Аравия. Целью этого объединения является содействие региональному 

сотрудничеству в экономической, социальной, политической и военной сферах. 

2) Арабские страны. Саудовская Аравия зафиксировала в концепции внешней политики соблюдение 

приверженности идеям арабского национализма. Такая концепция берет начало со времен правления первого 

короля Саудовской Аравии Абдуль Азиза. 

3) Исламский мир. По линии исламских стран международная политика КСА строится на принципах 

общеисламского единства и солидарности. В целях реализации единства мусульманских стран, а также с целью 

защиты и отстаивания их интересов по инициативе КСА в 1969г. была создана Организация Исламская 

Конференция. 

4) Международное сообщество. В этом направлении КСА стремиться быть полноправным членом 

мирового сообщества.  

Саудовская Аравия занимает особое место в планах США по «переформатированию» Ближнего Востока: 

с одной стороны, после падения Ирака КСА, как наиболее последовательный союзник США в регионе, стало 

единственным противовесом Ирану. Официальный Эр-Рияд принимает активное участие во всех общественно-

политических процессах на Ближнем Востоке и координирует с американскими партнерами свою позицию по 

актуальным вопросам региональной и международной повестки дня, среди которых ситуации в Ираке, 

Афганистане и ИРИ, Сирии и ИГИЛ. 

Под воздействием современных реалий и новых угроз международной безопасности внешняя политика 

КСА динамично меняется, эволюционирует и приспосабливается[2].  

В рамках ближневосточной политики выделяются отношения Саудовской Аравии  с Ираном, которые 

носят характер острого соперничества за лидерство в регионе и в мусульманском мире в целом. Помимо 

политических амбиций КСА остро стоит вопрос обеспечения региональной безопасности, по отношению к 

которой, по мнению Эр-Рияда, существует угроза, исходящая от Исламской республики Иран и, в частности, ее 

ядерной программы.  

Негативным дополнением к двусторонним отношениям является исторически сложившееся недоверие 

арабских монархий персидского залива к иранской внешней политике, подкрепляемое вмешательством Эр-

Рияда и Тегерана в региональные проблемы и внутренние дела других стран, среди которых: Ирак, Палестина, 

Ливан, Сирия и Бахрейн. Сформировавшаяся ситуация на Бахрейне, угрожающая правящему суннитскому 

режиму государственным переворотом, подтолкнуло руководство стран-членов ССАГПЗ принять решение о 

вводе на Бахрейн в марте 2011 года союзных войск «Щита полуострова». Цель данной операции заключалась в 

ликвидации протестных настроений повстанцев, имеющих, по мнению официальных властей государств 

Совета сотрудничества, прямую связь с Тегераном. Жесткое подавление антиправительственных демонстраций 

в большинстве аравийских монархий было компенсировано принятием прозападной позиции по отношению к 

событиям в Ливии и Египте.  

Используя свое влиятельное положение в Лиге Арабских Государств (ЛАГ), Саудовская Аравия успешно 

претворяет в жизнь свое видение политики на данном направлении[3]. 

Активизация экономического сотрудничества в начале XXI века с новыми для Эр-Рияда странами – 

Китаем, Южной Кореей и Японией, превратила Саудовскую Аравию к 2010 году в крупнейшего экспортера 

нефти для этих стран. Анализ двусторонних отношений Королевства с этими государствами позволяет сделать 

вывод о том, что саудовское руководство предпринимает попытки постепенного отдаления в экономическом 

плане от своего традиционного союзника – США. Данная тенденция может быть аргументирована как 

глобальными причинами – осознанием необходимости выстраивания многополярного мира и определением 

роли Саудовской Аравией как самостоятельного регионального центра силы, так и частными – охлаждением 

отношений с американскими партнерами, в том числе после событий 11 сентября 2001 года.  

Потрясения, охватившие Ближний Восток, в значительной мере являются  результатом быстрого 

прироста населения во второй половине ХХ века. В начале 1960-х годов население арабских стран составляло 

100 миллионов человек. В начале 2011 года, во время «Арабской весны», в арабских государствах проживали 

400 миллионов человек, а к 2050 году их может быть 700 миллионов. Для быстро растущего населения 

не нашлось ресурсов, позволяющих обеспечить достойный образ жизни. 

В мире «Арабскую весну» 2011 года приняли с нескрываемой радостью, в надежде, что молодежь 

сможет преодолеть или перескочить бездну, отделяющую арабский мир от западных стран, и обеспечит 

экономическое процветание и демократическое устройство[4].  

Во многих арабских странах к власти пришли ответвления движения «Братья-мусульмане», желающие 

покрасить весь арабский мир в зеленый цвет (цвет ислама, цвет флага «Братьев-мусульман»). В некоторых 

странах, например, в Египте и Тунисе, удалось достигнуть хотя бы частичной стабильности. В других арабских 

государствах этого не случилось. Там рухнули государственные институты и развалилось общество. В итоге 

Сирия, Ливия и Йемен присоединились к растущему списку несостоявшихся государств, который ранее 

пополнили Ирак и Сомали. Летом 2014 года «Арабскую весну» сменил ИГИЛ, когда боевики группировки 

захватили север Ирака и восток Сирии. Эти районы на картах принято окрашивать в черный цвет - цвет знамен 

этой организации. ИГИЛ и подобные движения возникли благодаря потрясениям в Сирии, Йемене, Ливии 
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и Ираке и сумели воспользоваться неспособностью молодого поколения возглавить протесты и последовавшие 

процессы, которые сами они и спровоцировали. 

Так или иначе, Ближний Восток изменился. Старый порядок рухнул. Что еще хуже, на смену арабским 

государствам и нациям пришел мир этнических группировок, кланов, племен и радикальных исламистских 

движений, угрожающих отбросить всех арабов на сотни лет назад. 

Согласно докладу под названием «Цена «арабской весны»», который был озвучен на форуме, большую 

часть этих потерь составляет разрушенная инфраструктура и прямой ущерб ВВП (461 млрд. и 289 млрд. 

долларов соответственно) [4]. Помимо этого оценивались потери финансовых рынков, падение уровня 

иностранных инвестиций и доходов от туризма, а также расходы на содержание беженцев. 

Таким образом, «Арабская весна» в той или иной степени затронула два десятка стран. Массовые 

столкновения с большим количеством человеческих жертв привели к свержению правительств в Тунисе, 

Египте, Ливии и Йемене. При этом в Стране пирамид Египте, пришедшего к власти Мохаммеда Мурси после 

этого смело новой революционной волной. В Марокко, Кувейте, Омане и Иордании и в меньшей степени в 

Алжире, Саудовской Аравии и Бахрейне протестующие добились от властей выполнения некоторой части 

требований. Но наибольшее влияние революционная ситуация, безусловно, оказала на Сирию, где уже пять лет 

продолжается гражданская война, жертвами которой стали сотни тысяч человек. 

"Арабская весна" до неузнаваемости изменила арабский мир. Революции "Арабской весны" привели к 

локальным вооруженным конфликтам, установлению военной диктатуры, "пробуждению" радикальных 

исламистов, волне террора, наплыву беженцев в страны Европы. 

С момента произнесения В.В.Путиным 28 сентября 2015 года на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-

Йорке его речи ситуация на Ближнем Востоке существенно изменилась. И поменяла ее Россия, которая не 

просто призвала к созданию единого антитеррористического фронта, но на деле доказала, что она готова 

своими практическими действиями бороться с ИГИЛ. 

Начатая 30 сентября 2015 года операция российских ВКС, которая продолжалась всего лишь пять с 

половиной месяцев, не только спасла сирийскую государственность, вынудила террористов из ИГИЛ и 

«Джабхат ан-Нусры» отступать по всем фронтам, а оппозицию сесть за стол переговоров, и побудила США 

начать переосмысливать свое отношение к борьбе с терроризмом, а по каким-то направлениям, пусть неохотно, 

сотрудничать с Россией в деле противодействия мировому злу. Вместе с тем, формирование единого 

антитеррористического фронта движется медленно.  

Конечно, потерпев поражения на многих направлениях – от Йемена, Сирии до Ирака и Ирана − 

Саудовская Аравия стала отчетливо осознавать, что США более не являются единственным влиятельным 

игроком на Ближнем Востоке, и необходимо искать новых партнеров. А то, что Россия в случаях с Сирией, 

Йеменом, Ираком и Ираном стала играть все более весомую роль, и игнорировать ее уже нельзя, наконец-то 

дошло до правителей Королевства. Кстати, известный авторитет среди арабского экспертного сообщества 

Абдель Рахман ар-Рашид в издаваемой в Лондоне на саудовские деньги газете «Аш-Шарк аль-Аусат» делает 

вывод о том, «Саудовская Аравия хочет привлечь Россию на свою сторону, поскольку Россия стала важным 

фактором в делах региона, в Сирии, Йемене, Ливане, в достижении военного паритета с Ираном. Но решение 

этой задачи требует концентрации и постоянной работы» [4]. 

Вполне понятно и то, что в определенной мере этот своеобразный «демарш» Эр-Рияда стал саудовской 

реакцией на изменения американского курса на Ближнем Востоке – сближение Вашингтона с Ираном и 

нежелание посылать американские войска на помощь своему главному союзнику – КСА, который завяз в 

Йемене и Сирии. Все это можно охарактеризовать как реакцию КСА на проводимую США политику в регионе. 

Визит наследника престола в Россию помог решению многих вызовов, с которыми Саудовская Аравия 

сталкивается в регионе, что внесет свой вклад в дело развития всесторонних международных дипломатических 

отношений с Россией. 
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ЯПОНСКОЕ «ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЧУДО» 

 

Вопрос о послевоенном положении Японии вызывает огромный интерес у всего мира. Впечатляющие 

достижение страны, особенно в экономической сфере, привлекают к себе пристальное внимание. Япония, 
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которая потерпела огромное поражение во второй мировой войне и понесла огромный материальный ущерб, в 

конце концов, превратилась в лидирующую державу. Японский опыт уже много лет активно изучают во всех 

странах мира. И это естественно. Многие хотят понять: как удалось достичь того, что называется сегодня 

японским «чудом»; с помощью каких методов, благодаря каким подходам японские управляющие 

обеспечивают производство качественной продукции и услуг; какие методы позволяют им делать это быстро, 

дешево; что и как делают японцы для того, чтобы захватывать все новые и новые рынки сбыта? Интересно 

также то, что все те особенности управления, которые являются сегодня предметом пристального изучения, 

представляют собой результат деятельности японских управляющих за достаточно короткий период — после 

1945 г. За эти годы японцы сумели в корне изменить традиционную организацию системы управления и 

включили в нее элементы американского менеджмента, что привело к огромному росту валового 

национального продукта, к укреплению йена [1]. Также, следует отметить, что американские оккупационные 

власти провели широкую демократизацию общественно-политического устройства Японии. Ее наиболее 

важными проявлениями были утверждение многопартийной системы, формирование независимых 

профсоюзных объединений, существенное ограничение полномочий государственного аппарата и подчинение 

всей его деятельности жестким нормам законов, ответственность правительства перед парламентом в условиях 

небывалой гласности, а также отстранения от участия в общественной жизни одиозных фигур прежнего 

режима. Жестокое поражение в войне создало благоприятную почву для перемен. Послевоенные реформы в 

Японии, проведенные американцами можно прировнять по глубине социально-экономических и политических 

преобразований к революции [2]. 

Необходимо понять и объяснить причины «японского экономического чуда», или, вернее, 

феноменального послевоенного рывка Японии, выведшего ее в разряд «экономической сверхдержавы». 

Казалось бы, исходные позиции, с которых начинала свой послевоенный разбег Япония, были весьма 

неблагоприятными. Экономика была подорвана и истощена длительной агрессивной войной, крупные города и 

многие промышленные предприятия лежали в развалинах (в начале  1946 г. уровень промышленного 

производства составлял 14% от среднего предвоенного уровня) [3]. Население обнищало, не хватало 

элементарных условий для жизни – продовольствия, жилья, работы. Казалась бы Япония, обделенная многими 

важными природными ресурсами и оторванная от колониальных источников их поступления, была обречена 

влачить жалкое существование третьеразрядной страны. Но этого, не случилось. Как это ни парадоксально, но 

именно сокрушительное поражение Японии во второй мировой войне дало мощный импульс социально 

экономическому развитию страны, привело к устранению многочисленных экономических и политических 

препон, мешавших более свободному и естественному развитию капиталистического способа производства, 

рыночного механизма, интеграции Японии в мирохозяйственные связи. 

Резкое и скачкообразное социально-экономическое развитие страны после сокрушительного поражения 

во Второй Мировой войне, глобальный захват международных рынков, и создание монополий во многих 

сферах товарообеспечения мировых потребителей, постоянное возрастание роли Японского государства в 

политико-экономическом влиянии на мировое сообщество - вот, что вызывает интерес в наши годы. 

В чём заключаются причины хозяйственных успехов Японии? 

Особый характер и особые условия обновления основного капитала. В других странах при послевоенном 

восстановлении промышленность оснащается новейшей техникой, т.е. происходит технический скачок. При 

этом изменяется и структура промышленности: на первый план выдвигаются новейшие отрасли. Со второй 

половины 50-х гг. начинается освоение новых технологических процессов и новых отраслей производства. В 

этот период промышленность Японии переключается с трудоёмких отраслей производства на капиталоёмкие, 

т.е. требующие не столь большого количества живого труда, но зато больших капиталовложений, высокой 

квалификации рабочих. Это означало сокращение удельного веса лёгкой промышленности, особенно 

текстильной, и ускоренное развитие новых отраслей - автомобильной, электротехнической, производства 

синтетических материалов. Скорость технической перестройки повышало то обстоятельство, что вместо 

самостоятельных научно-технических разработок Япония пошла по пути приобретения у других стран их 

научно-технического опыта, покупки патентов и лицензий. Это оказалось дешевле и быстрее. [2].  

Таким образом, экономились даже не столько деньги, сколько время. К этому Японию вынуждали 

обстоятельства: по расчётам японских специалистов, к середине 50-х гг. её промышленность в научно-

техническом отношении отставала от передовых стран на 20-25 лет, и начинать с самого начала значило 

закрепить отставание.  

С середины 60-х гг. начался второй этап перестройки - переход к кибернетизации производства, к 

наукоёмким отраслям. Скорость технической перестройки повышало то обстоятельство, что вместо 

самостоятельных научно-технических разработок Япония пошла по пути приобретения у других стран их 

научно-технического опыта, покупки патентов и лицензий. Это оказалось дешевле и быстрее. Особые формы 

эксплуатации труда и высокий удельный вес капиталовложений в национальном доходе является еще одной 

причиной такого успеха. Здесь до сих пор в хозяйство инвестируется около трети валового национального 

продукта. При этом 70% капиталовложений делается не за счёт прибыли самих промышленных корпораций, а 

за счёт банковского кредита. Последнее обстоятельство объясняется отмеченной выше особенностью японских 

финансовых групп. Около трети капиталовложений составляют "сбережения частных лиц"[4].  
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Иными словами, японцы сравнительно мало тратят на своё потребление, экономят, а сбережённые 

деньги кладут в банк или покупают на них акции промышленных предприятий. Это связано с особенностями 

эксплуатации труда в Японии.  

В японской промышленности большое внимание уделяется социально-психиологическим факторам. 

Администрация принимает меры для сплочения членов трудового коллектива, для организации семейного 

отдыха. Поэтому, например, там соседи по производственной бригаде обычно стараются заменить 

отсутствующего или исправляют его ошибки. Принято считать, что фирма - это единая семья, которая 

заботится о своих членах. Пенсия в Японии - это единовременная выдача суммы, составленной из расчёта по 

одному месячному окладу за каждый проработанный год. Поскольку больше пенсионер от предприятия уже 

ничего не получит, он старается эти деньги вложить в дело, т.е. покупает на них акции [4]. Очевидно, это 

связано и с третью капиталовложений за счёт сбережений частных лиц. Высокий удельный вес расходов на 

развитие хозяйства связан и с низкими военными расходами. Согласно японской конституции военные расходы 

не могут превышать 1% валового национального продукта. Они растут, потому что растёт сам национальный 

продукт [2]. Милитаризация в Японии запрещена конституцией, в которой сказано: «Японский народ навсегда 

отвергает войну как суверенное право нации и угрозу применения силы как средство решения международных 

вопросов. Право объявления страны в состоянии войны не будет признаваться» [5]. 

Объяснение высоких темпов роста японской промышленности было бы неполным без анализа 

особенностей государственного регулирования экономики. В Японии государству принадлежит более трети 

основных производственных фондов, 20% валового национального продукта производится по государственным 

заказам. Через государственный бюджет проходит 30% валового национального продукта [2].  

Так, Японское экономическое чудо — исторический феномен рекордного роста японской экономики. 

Среди основных причин, обусловивших столь быстрое развитие японской экономики до сер. 70-х гг., следует 

назвать, прежде всего, те, которые способствовали форсированному капиталонакоплению в промышленности. 

Колоссальная экономия средств на развитии собственных НИОКР, ставшая возможной благодаря свободному 

приобретению американских и западноевропейских патентов и лицензий, снижение цен на мировых рынках 

сырья и топлива, относительная дешевизна японской рабочей силы, отсутствие значительных военных 

расходов. Все это позволило японским компаниям сэкономить и направить на развитие промышленности 

огромные дополнительные средства. Чрезвычайно важную роль в экономических успехах Японии сыграл 

«человеческий фактор», а именно - высокое качество японской рабочей силы. 

На основе глубоких преобразований страна совершила переход от индустриальной к 

постиндустриальной системе производительных сил, основанной на резком расширении использования 

достижений НТП, что привело к значительному скачку в экономике Японии.  

Таким образом, можно сделать вывод, что оккупация Японии США и Европой сыграла немаловажную 

роль в дальнейшем развитие страны. Активное вмешательство в экономику (разумная монетарная и фискальная 

политика, субсидирование японских компаний), высокий уровень инвестиций, развитие экспорта, импорт 

технологий, высокая производительность труда, конкуренция на внутреннем рынке, стабильная политическая 

ситуация являются основными причинами стабильного роста ВНП.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКИХ СИСТЕМ СТРАН ЕАЭС 

 

В современных условиях глобализационные процессы в мире существенно влияют на 

внешнеэкономическую политику различных стран. В этой связи страны, имеющие территориальную близость, 

стремятся к объединению рынков товара, капитала и трудовых ресурсов с целью повышения их 

конкурентоспособности на международных рынках.  

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) - молодое интеграционное объединение, созданное с целью 

помочь его странам-участницам реализовать свой экономический потенциал и потенциал хозяйственных связей 

внутри региона, создать условия для повышения глобальной конкурентоспособности. Единый рынок товаров, 

услуг, капитала и труда является сердцевиной интеграционного проекта.  
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Рисунок 1. Краткая история формирования евразийской интеграции. 

 

ЕАЭС — это более 180 млн потребителей финансовых услуг, на которые распространяют свое действие 

многочисленные нормы союзного права, в частности в сфере финансов. Развитие интеграционных процессов 

будет способствовать разрешению экономических, политических, социальных проблем, улучшению 

политического климата каждой из этих стран, укреплению дружбы народов их населяющих и имеющих много 

общего в истории. 

Объем валового внутреннего продукта государств – членов ЕАЭС в январе – декабре 2015 года составил 

1,6 трлн. долларов США и снизился по сравнению с 2014 годом в постоянных ценах на 3,1% (в январе – 

декабре 2014 года по сравнению с январем – декабрем 2013 года – прирост на 1,1%). 

 

Таблица 1. Банки ЕАЭС (на конец 2014 года, статистика ЕЭК) 

 Армения Беларусь Казахстан Кыргызстан Россия 

Банки, единиц 22 31 38 24 834 

в том числе с участием иностранного 

капитала 

20 26 … 16 225 

из них под иностранным контролем 14 20 16 11 113 

Филиалы банков, единиц 509 65 395 293 1 714 

Представительства банков за рубежом, 

единиц 

3 9 11 … 42 

Активы банков 3 411 

млрд. 

драм 

495 354 млрд. 

белорусских 

рублей 

18 239 

млрд. 

тенге 

138 млрд. 

сом 

77 653 млрд. 

российских 

рублей 

Обязательства банков 2 942 

млрд. 

драм 

430 275 млрд. 

белорусских 

рублей 

15 873 

млрд. 

тенге 

117 млрд. 

сом 

69 725 млрд. 

российских 

рублей 

Капитал 469 млрд. 

драм 

65 079 млрд. 

белорусских 

рублей 

2 360 

млрд. 

тенге 

21 млрд. 

сом 

7 928 млрд. 

российских 

рублей 

 

Центральные банки стран ЕАЭС не являются эмитентами международных валют и потому находятся под 

двойным прессом – инфляции и обменного курса. Их дилемма состоит в выборе между двумя неоптимальными 

решениями: плавного или ступенчатого снижения курса национальной валюты. В первом случае тенге (рубль 

или др.валюта) обесценивается постоянно тем темпом, который соответствует разнице в инфляции между своей 

страной и США или еврозоной. Резиденты получают неподверженный обесценению актив – доллары и евро, а 

монетарные власти – проблему вытеснения национальной валюты из ее исконной сферы обращения и снижения 

эффективности денежно-кредитной политики. Во втором случай ЦБ добивается долгосрочной стабилизации 

курса, создавая общее благо для экономики и населения. Устойчивый курс создает предпосылки для 

модернизации экономики и решения социальных задач: стоимость  импортного оборудования, технологий и 

медикаментов в национальной валюте растет медленно, чем в первом случае. Однако с годами разница в 

покупательной способности местной и иностранной валюты накапливается, возникает риск беспорядочного 

падения курса, что угрожает экономической активности и социальной стабильности.  

В целом, среди стран ЕАЭС основное преимущества имеют кредитные институты России и Казахстана. 

Казахстанская банковская система, как наиболее развитая на постсоветском пространстве, испытала на себе 

негативные последствия мирового финансового кризиса. Благодаря своевременным реформам и развитой 

системе регулирования и надзора, банки Казахстана сумели противостоять возникшим вызовам и в последние 

годы успешно восстанавливают потерянные позиции. Банки России также показывают положительную 

динамику развития внутри страны и за ее пределами. На сегодняшний день, российские банки являются 

основой иностранного банковского сектора в Беларуси и Казахстане. Можно предположить, что 

сотрудничество и доля рынка в банковском секторе трех стран, ведомые логикой взаимной торговли и 

экономической эффективности, будут медленно расти. Это обусловлено тем, что процесс открытия дочерних 

банков и представительств между Россией, Казахстаном и Беларусью продолжается. 
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Армения

Белорусь

Казахстан

Кыргызстан

Россия

0,62

1,7

1,7

2,64

0,9

4,5

13,12

12,86

18,7

7,9

ROE (Рентабельность нормативного капитала, проценты)

ROA (Рентабельность активов, проценты)

 
Диаграмма 1. Рентабельность активов и нормативного капитала стран ЕАЭС (на конец 2014 г) 

 

Для этих стран характерна неоконтинентальная модель финансового рынка, которая возникла на 

территории постсоциалистических стран и продолжает континентальную модель развитых стран Европы с 

присущей ей спецификой. Неоконтинентальная модель – это модель финансового рынка, базой которого 

является банковская система, с низким уровнем финансовой глубины и корпоративного управления в 

сочетании с высокой волатильностью.  

На финансовых рынках стран-членов евразийской интеграции олигополистический характер 

собственности с высоким уровнем огосударствления убедительно прослеживается на примере банковской 

системы (78–98% финансового рынка по размеру активов):  

− первые 5 банков сосредоточивают 50–60% активов банковской системы;  

− в пакетах акций величиной более 20% сконцентрировано от 54 (Россия) до 91% (Армения) банковских 

активов (рис. 2);  

− преобладающее присутствие государства (Россия, Белоруссия), резидентов (Казахстан) или 

нерезидентов (Кыргызстан, Армения) выражается в различных формах вертикального и последовательно-

параллельного участия узкой группы бенефициаров. 

Высокий уровень огосударствления в ЕАЭС поддерживается через контроль государства над 

крупнейшими банками и инфраструктурными институтами, а также значимость государственных инвестиций. 

Воспроизводятся различные структуры собственности в зависимости от прямого или косвенного участия 

государства, сочетания интересов крупных бенефициаров и миноритариев . 

 
Рисунок 2. Характеристика банковской системы стран ЕАЭС, %. 

 

Финансовые рынки стран ЕАЭС характеризуются ведущей ролью банков, которые являются основными 

держателями финансовых активов (от 78% в Казахстане до 98% в Белоруссии) и основными инвесторами в 

ценные бумаги (в России при доле банков в 90% они обеспечивают 95% совокупных вложений в ценные 

бумаги). Относительно более низкая доля активов банков (Казахстан, Киргизия) не является следствием 

развития небанковских финансовых институтов – брокерских и страховых компаний, инвестиционных фондов 

(доля последних остается невысокой 1–10% по странам ЕАЭС), а вызвана статистическими особенностями. В 

Казахстане сформирован Единый накопительный пенсионный фонд (19% активов финансовой системы), при 

этом в статистике других стран учитываются только показатели негосударственных пенсионных фондов. В 

Киргизии высока доля небанковских (микрофинансовых) кредитных организаций (19%). Доля пяти 

крупнейших банков в банковской системе по активам колеблется в узком диапазоне – 52–54% (за исключением 

Белоруссии – 79%). В пакетах размером более 20% находятся от 54 (Россия) до 93% (Белоруссия) активов 

банков. Доля акций в свободном обращении (Free-float) низкая – 7–32% (см. Рисунок 2). 

Опыт успешных зарубежных интеграционных экономических объединений показывает, что эффект от 

данного масштабного экономического проекта, если принимать в расчет только экономические составляющие, 

вряд ли будет достаточно значимым. Необходимо учитывать также и финансовую сторону для обеспечения 

соответствующего уровня качества и развития интеграционных процессов. Сложность текущего периода 

проведения консолидированной политики государств-членов ЕАЭС в банковской сфере заключается в том, что 
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финансовые рынки наших стран, несмотря на единые векторы и цели развития, а также схожие характеристики, 

на деле развиваются самостоятельно. И, особенно важно создание трансграничных региональных финансовых 

площадок, позволяющих получать микрофинансовые услуги предприятиям трансграничных регионов стран 

ЕАЭС. В этом плане показательным является высказывание Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева: 

«Нам нужно учитывать опыт других интеграционных объединений, и в первую очередь — опыт банковской 

системы Евросоюза». В завершение следует отметить, что европейский опыт интеграционных процессов в 

банковской сфере, которые имели огромное и многостороннее воздействие на развитие финансовой системы 

Евросоюза, несомненно, следует учитывать при выработке евразийской стратегии становления общего 

финансового рынка, который в будущем должен подвести к единой евразийской банковской системе, 

действующей на базе единой валюты.  
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КАСПИЙ ПРОБЛЕМАСЫНДАҒЫ ҚҰҚЫҚТЫҚ МӘРТЕБЕ 

 

КСРО ыдырап, оның құрамындағы одақтас республикалар тәуелсіздік алған соң, республикалардың 

тәуелсіздігін халықаралық құқықтық тұрғыдан ресімдеуге және олардың аумақтық шекараларын межелеуге 

байланысты проблемалар туындады. Сол проблемалардың ең бастысы, әрі күрделісі – аумағы 440 мың 

шақырымды алып жатқан әлемдегі аса ірі құрлық ішілік су айдыны – Каспий теңізінің құқықтық мәртебесін 

белгілеу болды. Көпшілік қауымға белгілі, 1991 жылға дейін Каспий теңізі тек  екі елге тиесілі болып келген 

болса, енді оның су айдыны бес мемлекет – Қазақстан, Ресей, Иран, Әзірбайжан және Түркіменстанның 

жағалауларын шайып жатыр. Осылайша жаңа тарихи, саяси болмыста Каспий теңізінің айдыны мен қайраңын 

ұлттық секторларға өркениетті жолмен бөлудің жаңа халықаралық құқықтық негізін жасаудың қажеттілігі 

алдымыздан шықты. Ал Каспийдің бұрынғы құқықтық режімі 1921 жылғы ресейлік-парсылық және 1940 

жылғы кеңестік-ирандық шарттармен белгіленген еді [1]. 

Бұл құжаттар Каспий жағалауындағы  бес мемлекеттің арасындағы қатынастарды реттеу үшін қандай да 

бір негіз қызметін атқара алмайды. Осы тұста оның бірнеше себептерін келтіре кетуді жөн санап отырмыз.  

-Бірінші – аталған құжаттардың тараптары КСРО мен РСФСР болып табылады. Бұлар қазір халықаралық 

құқықтық субъектілер ретінде өмір сүрмейді. Сондықтан Каспий теңізінің құқықтық мәртебесін Каспий 

жағалауы мемлекеттерінің арасындағы жаңа шартта белгілеу және бекіту қажет. 

- Екіншіден, жоғарыдағы шарттарда Каспий теңізі бойынша бұрынғы одақтас республикалар арасындағы 

шекараға қандай да бір сілтеме жасалған жоқ.  

-Үшіншіден, аталған шарттар сауда мақсатында теңізде жүзу және балық аулау мәселелерін ғана 

реттейді. 

Деректерге сүйенетін болсақ, Каспий теңізінің жаңа құқықтық мәртебесін айқындау мәселесі 1992 

жылдан басталған. Теңіз жағалауындағы бес мемлекет арасында өзара келіссөздер жүрген. Бұл Каспий 

проблемасын шешудің бірінші кезеңі деп аталады. Одан кейін де аталмыш мәселеге қатысты бас қосулар өтті. 

Олар негізінен таза теориялық мәселелер болды. Ал Каспий проблемасын шешуге жанды ықпал еткен мезгіл 

1994 жыл дегеніміз жөн. Осы жылы Әзірбайжан Каспий қайраңындағы өзінің бөлігінен мұнай кен орындарын 

игеруге арналған «Ғасыр келісіміне» қол қойды. Міне, бұл теңіз ресурстарын тәжірибелік тұрғыдан игерудің 

басталуына қатысты келіссөздер үдерісінің жандануына арқау болды[2]. 

Каспий проблемасына байланысты әр деңгейдегі кездесулер өткені белгілі. Солардың ішінде 1998 

жылғы шілдеде  Нұрсұлтан Назарбаевтың Мәскеуге сапары барысында Қазақстан Республикасы мен Ресей 

Федерациясы арасындағы Каспий теңізі солтүстік бөлігінің қайраңын межелеу туралы келісімге қол 

қойылуының мәні зор. Өйткені, бұл келісім қазақстандық дипломатияның қажырлы еңбегінің арқасында 

дүниеге келді. Келісімнің маңыздылығы – еркін кеме қатынасын, су айдынында балық аулау нормаларын, 

сондай-ақ қоршаған ортаны қорғауды жүзеге асыруды реттеуге бағытталды. 

Жалпылай алғанда, Каспий теңізі жағалауындағы мемлекеттер арасында теңіздің құқықтық мәртебесін 

айқындауға қатысты ұстанымдары әлі бір арнаға тоғысқан жоқ. Қазақстан мен Ресей, сондай-ақ Қазақстан мен 

Әзірбайжан арасында бұл мәселеде жақындаушылық бар. Ал Иран болса, бірлесіп басқарудың құқықтық 
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режіміне артықшылық бере отырып, теңіздің түбі, қалыңдығы, су беті бойынша бөлуді ұсынады. Яғни, Каспий 

бес мемлекетке 20 пайыздық тең үлеспен бөлінуі керек дегенді алға тартады. Иранның бұл ұсынысы өзге 

мемлекеттерді қанағаттандырып отырған жоқ. 

Егер Каспий теңізін Иран ұстанымы бойынша 20 пайыздық үлеспен  тең бөлетін болса, ол теңізде 

қалыптасқан тарихи және саяси болмысты бұзуды білдіреді, әрі бұл идея аймақтағы жалпы жағдайды 

тұрақсыздандыруға соқтыруы мүмкін. Ал әлемдік тәжірибеде жалпыға бірдей қабылданған орта сызық 

бойынша су кеңістігін бөлу қағидатын басшылыққа алатын болсақ, Каспий теңізінің бүкіл аумағының 29 

пайызы Қазақстанға, 21 пайызы Әзірбайжанға, 19 пайызы Ресейге, 17 пайызы Түркіменстанға, 14 пайызы 

Иранға тиесілі болуы тиіс[3]. 

Сонымен бірге Каспий бассейніндегі бай энергетикалық қор аймаққа таяу жатқан елдермен қоса әлемнің 

жетекші елдерінің де аймаққа деген қызығушылығын үдете түсті. Өйткені мұнай – энергия көзі ретінде қазіргі 

әлемдік экономика мен халықаралық қатынастарда аса маңызды рөлге ие. Каспий мүмкіндігі Еуропа мен 

оңтүстік-шығыс елдерінің нарығын мұнай және газбен жабдықтауда маңызды стратегиялық рөлге ие бола 

алатындығын көрсетеді. 

Бұрынғы кеңестік республикалар КСРО-ға тиесілі болып келген Каспий суларын өзара бөлісіп, ал Иранға 

сол кезеңдегі иеліктерін ғана қалдыру ұсыныстарын да талқыға салған еді. Бұл ұсыныстың негізінде Иран 

Каспийдің қазіргі ауданының оңтүстік жағалауын қамтитын 11 пайыздық аумаққа ие болар еді. Алайда, бүгінгі 

геосаяси жағдайда Иран бұл бөлістің нәтижесінде өзіне тиетін үлестің аздық боларын алға тартуды. 

Сол ретте Иран өзіндік ұсынысын жасауда. Ол ұсыныстың негізгі мәні: тепе-теңдік қағидасына сай 

каспийлік бес елдің жағалаулық шебінің көлеміне қарамай, Каспий ауданын тең бөліске бөлу, яғни әр елге 20 

пайыздан бөлу. Қандай нақты 20 пайыз екенін анықтауда Иран жағы өз-өзіне үлесін дайындап алды. Ол Астар-

Атрек сызығы бойынша шектелген.  Ал, басқа бөлікті  қалған мемлекеттер өзінше бөлісуіне қарсы емес [1].  

Осыған орай КСРО мен Иранның Каспийге қатысты қабылдаған келісімін, КСРО ыдырғаннан кейін 

Иран жоққа шығарып жатты, ондағы айтар негізгі уәжі – саяси картада енді КСРО деген мемлекеттің жоқтығы. 

Бірақ бұл халықаралық құқық өлшемдеріне қайшы келеді, себебі Ресей КСРО-ның негізгі мұрагері болып 

танылды, олай болса екі субъекті де саяси картада бар. Халықаралық құқықтың қағидалары мен өлшемдерін 

негізге алатын болсақ, каспий жағалауындағы жаңа тәуелсіз мемлекеттер мұрагерлік қағидаларына сай 

бұрынғы кеңес-ирандық шарттарды жоққа шығармайды.  Каспийдің қазіргі геосаяси жағдайына орай жаңа 

саяси мәртебесін айқындауда оның бұрынғы мәртебесі негізге алынуға тиіс екендігін хақ. 

Дегенмен де, жаңа тәуелсіз мемлекеттер ішінде де өзіндік мүдделерге сай ұсыныстар болуда. Әзірбайжан 

елі стратегиялық тұрғыдан мұнай тасымалының тиімді жолында орналасуына байланысты, Каспий теңізінің 

мәртебесін кеңес- ирандық шарттармен заңдастыруға болмайды, себебі ол жерде тек балық аулау мәселелері 

ғана қарастырылып, оның кен байлығын игеру мәселесі туралы еш мәлімет жоқтығын алға тартады, сондықтан 

да оның мәртебесін басқаша қарауымыз қажет деген уәж айтуда. 

Жалпы, бүгінгі күнгі геосаяси жағдайға орай, ең алдымен Каспийдің  мәртебесін айқындау үшін оның 

теңізге әлде көлге жатқызылуын айқындау мәселесі туындады. Бұл жерде Каспийді жағрапиялық тұрғыдан көл 

немесе теңіз деп айқындау емес, ең алдымен оның БҰҰ-ның теңіз құқығы жөніндегі Конвенцияларына 

жатқызуға болады ма деген мәселені айқындау қажеттілігі тұр. Яғни, Каспийдің теңіз болуы және оның 

көлемінің үлкендігі де мәселені шешуге негіз бола алмайды. 

Теңіздің көлге немесе теңізге жатуын БҰҰ-ның теңіз құқығы жөніндегі конвенциялары оның Әлемдік 

мұхиттарға ашықтығымен байланыстырады. Осыған байланысты Каспийді теңіз деуге болмайды. Бірақ бұл 

оның теңіз деген мәртебесіне ие болуына кедергі емес. Ол үшін барлық каспийлік мемлекеттердің келісімін 

алған жеткілікті. 

Ал, егер Каспийге халықаралық деңгейдегі «теңіз» мәртебесі берілсе, онда оған автоматты түрде БҰҰ-

ның 1958 және 1982 жылдардағы континенталды қайран мен және теңіз құқығы жөніндегі Конвенцияларының 

құқығы таралады. Олай болған жағдайда әр каспийлік мемлекет 12 мильдік аумақтық өңірге және 200 мильдік 

экономикалық өңірге егеменді құқықтары болады [2]. 

Каспийдің ені 200 мильден аспағандықтан, оны мемлекеттер арасында, орта сызық бойынша тең бөлу 

қарастырылады. Бұл жағдайда, басқа да мемлекеттердің кемелеріне жүзуге, белгіленген теңіз үстіндегі әуе 

кеңістігінде ұшуға, теңіз астымен коммуникациялық желілер мен мұнай, газ құбырларын салуға, ғылыми 

зерттеу жұмыстарын және басқа да қызметтер атқару құқына ие болары анық.   

Жалпы каспийлік жағалау мемлекеттерінің ішінен «ашық теңіз» нұсқасын Ресей, Иран және 

Түркменстан қолдады, әрине  шет мемлекеттер осы нұсқаға өте мүдделі. 

Ал, заңнамалық тұрғыдан алғанда «көлдің»  ешқандай экономикалық өңір, қайран, аумақтық сулар деген 

санаттары жоқ. Ол жағалаудағы мемлекеттердің ішкі суларына  жатады және оған халықаралық тәртіп 

құқықтары таралмайды. Сондықтан  мұндай сәтте БҰҰ-ның мемлекеттердің ішкі істеріне араласпау қағидасы 

жүзеге асады. Халықаралық заңдарға сай бірнеше мемлекеттің ортасында орналасқан көлдер олардың келісімі 

бойынша немесе мемлекеттік шекаралар негізінде және көлдің орталық нүктесінен өзара бөлісулері қажет. 

Яғни, көлдің құқықтық тәртібін айқындау жағалаудағы мемлекеттердің ғана құзырына кіреді.Тек, мұндай 

жағдайда Каспийде кеме саудасының, балық аулау, сондай-ақ теңіздің басқа биоресурстарын сақтау және 

тиімді пайдалануда жағалаудағы мемлекеттер өзара қиындықтарға тап болары сөзсіз. 

Соған орай, Ресей Каспий теңізі кондоминиум негізінде ортақ пайдаланыстағы теңіз болуы керек, яғни 

ол Каспийдің табиғи ресурстары теңіздің түбіндегі минералды ресурстарымен қоса барлығына таралу қажет 

http://group-global.org/kk/publication/3467-kazirgi-kezendegi-kaspiy-tenizinin-kukyktyk-mrtebesin-aykyndaudyn-negizgi-mseleleri


490 

дейді. Дегенмен де Ресей Каспий теңізі тек жағалауда орналасқан мемлекеттердің жабық теңізі деген 

ұстанымдар ұсынып оның толықтай мәртебесі анықталғанынша бұрынғы кеңес-иран шартын басшылыққа 

алуды да ұсынады. 

Қазақстан Республикасының Каспий теңізінің құқықтық мәртебесіне қатысты ұстанымы Каспийге БҰҰ-

ның Теңіз құқығы жөніндегі 1982 жылғы конвенциясының теңіздің әртүрлі бөліктерінің тәртібі мен еніне 

қатысты жеке ережелерін қолдану болып табылады [4].   

Каспий теңізіндегі Қазақстанның мемлекеттік шекарасы Каспиймен шектесетін барлық мемлекеттердің 

шекаралары арасындағы ең ұзыны, ол 1700 шақырымнан артық. 2004 жылы қазақстандық тарап Каспий 

теңізіндегі қару-жараққа бақылау жасаудың бесжақты тетігін құру, қару-жарақтың тұрақты тепе-теңдігін 

орнату және оларды шектеу межесін белгілеу бастамасын көтерді. Мұндай шаралар шиеленістердің алдын 

алудың және мемлекеттеріміздің бейбіт ынтымақтастығын дамытудың анағұрлым сенімді құралдардың бірі. 
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ГАРМОНИЗАЦИЯ И УНИФИКАЦИЯ НАЛОГОВ СИСТЕМЫ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА 

 

Аннотация. Данная работа посвящена вопросам гармонизации и унификации налогов системы 

Таможенного Союза. Рассмотрены основные проблемы унификации налогов в России, Казахстане и Беларуси.  

Углубление международной экономической интеграции требует унификации и сближения структур и 

принципов налогообложения, общих направлений налоговых реформ, согласования налоговой политики и 

национального налогового права стран. 

Основными целями согласованной налоговой политики в рамках интеграционных объединений 

являются: 

1. создание гармонизированного налогового пространства; 
2.  согласованное реформирование налоговых систем; 

3.  устранение налоговых барьеров, которые оказывают влияние на развитии экономических связей 

между странами, и т.д. 

Унификация законодательства в сфере внешнеэкономической деятельности (включая аспекты налоговой 

политики) и постепенное выравнивание условия хозяйственной деятельности обеспечили более благоприятную 

обстановку для бизнес сообществ , предпринимателей и простых граждан государств-членов Таможенного 

союза и последующего формирования Единого экономического пространства. 

Основные показатели развития государств-членов ТС и ЕЭП в I полугодии 2014 года характеризуется 

следующим: валовой внутренний продукт в целом по странам ТС и ЕЭП увеличился на 1,7%, в целом по 

Таможенному союзу произошло несущественное сокращение доходов бюджета в номинальном выражении на 

0,4%, сокращение расходной части бюджета составило 1, 1% [1]. Во всех государствах-членах ТС отношение 

дефицита республиканского бюджета к ВВП было не выше 3 процентов валового внутреннего продукта, т.е. 

соответствовало количественному параметру, установленному Соглашением о проведении согласованной 

макроэкономической политики от 9 декабря 2010 года. 

В своих налоговых реформах государства - члены ТС и ЕЭП, как правило, придерживаются 

международных принципов регулирования отношений  в налоговой сфере. Тем не менее, существующие 

некоторые различия в налоговых законодательствах стран трех стран, мешают активности взаимовыгодных 

торговых отношений. 

Гармонизация национальных законодательств в налоговой сфере должна выступать как одна из 

основных задач формирования межгосударственного интеграционного объединения.  

В Казахстане действует одноуровневая система налогообложения при наличии нормативов 

распределения ресурсов между республиканским и местными бюджетами, в Республике Беларусь -

двухуровневая (республиканский, местный уровень), а в Российской Федерации -трехуровневая (федеральный, 

региональный и местный уровни) система налогообложения. 

Налоговые системы данных стран предусматривают применение одних и тех же косвенных и 

подоходных налогов, которыми облагаются юридические и физические лица. 

Одним из существенных препятствий, с которыми сталкиваются экспортеры стран таможенного союза, 

является возврат НДС при экспортных операциях. Важность этой проблемы отмечается экспортерами России и 

Казахстана. Так как косвенный налог входит в рыночную цену продукции, то уплата НДС в значительной мере 

поднимает цену продукции (в России — 18%; в Казахстане – 12%), что снижает ее конкурентоспособность на 

внешних рынках. 
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Во всех трех странах налогоплательщики имеют право на получение от налоговых органов информации 

о действующих налогах и сборах. В законодательствах России и Белоруссии предусматривается применение 

налогоплательщиками налоговых льгот, а также осуществляется зачет или возврат излишне уплаченных 

налогов, сборов, штрафов, чего нет в НК РК. Кроме того, в Республике Казахстан, в отличие от Российской 

Федерации, не предусмотрено право налогоплательщика на присутствие при проведении выездной налоговой 

проверки, так же как и право на возмещение убытков, причиненных незаконными действиями налоговых 

органов. Причем только в законодательстве Российской Федерации установлено право налогоплательщика на 

получение отсрочки, рассрочки или инвестиционного налогового кредита и на участие в процессе рассмотрения 

материалов налоговой проверки. 

Во всех трех странах налогоплательщикам вменено в обязанность выполнение законных требований 

налоговых органов об устранении выявленных нарушений. В Российской Федерации и Республике Беларусь 

налогоплательщики должны представлять в налоговые органы по месту постановки на учет налоговые 

декларации и сообщать об открытии или закрытии счетов, участии в национальных или иностранных 

организациях и прекращении своей деятельности. 

Если в законодательстве Российской Федерации четко установлены сроки, в течение которых должна 

обеспечиваться сохранность данных бухгалтерского учета, то в законодательстве Республики Беларусь такие 

сроки не определены[5]. 

Налогоплательщики Республики Казахстан обязаны уведомлять налоговые органы о предстоящем 

получении подакцизных товаров импортируемых из государств-участников Таможенного союза, а также при 

временном ввозе (вывозе) товаров на территорию Республики Казахстан с территории государств-участников 

Таможенного союза, которые в последующем будут вывезены (ввезены) с территории Республики Казахстан 

без изменения свойств и характеристик ввезенных товаров[2]. 

В Республике Беларусь налогоплательщики обязаны вести учет дебиторской задолженности и не позднее 

пяти рабочих дней со дня возникновения задолженности по уплате налогов представлять в налоговый орган по 

месту постановки на учет перечень дебиторов с указанием суммы дебиторской задолженности[4]. 

Как мы видим, некоторые права и обязанности налогоплательщиков в Российской Федерации, 

Республике Казахстан и Республике Беларусь отличаются, при этом во всех них список прав и обязанностей 

остается открытым[5]. 

Во всех трех странах под налоговым контролем понимается деятельность налоговых органов по 

контролю над соблюдением налогоплательщиками, налоговыми агентами и плательщиками сборов 

законодательства о налогах и сборах. 

Согласно ст.64 НК РБ в Республике Беларусь формами налогового контроля являются: 

1. налоговые проверки; 
2. осмотр движимого и недвижимого имущества; 
3. опрос плательщиков и других лиц; 
4. осмотр помещений и территорий, используемых для извлечения дохода; 
5. прочие формы контроля[4]. 

В законодательстве о налогах и сборах Российской Федерации, так же как в Республике Беларусь, не 

приведен исчерпывающий перечень форм налогового контроля, включающий в соответствии со ст. 82 НК РФ: 

1.  налоговые проверки; 

2. проверки данных учета и отчетности; 
3. получение объяснений налогоплательщиков; 
4. осмотр помещений и территорий, используемых для извлечения дохода; 
5. прочие формы[3]. 

На основании ст. 556 НК РК в Республике Казахстан налоговый контроль реализовывается посредством 

налоговой проверки и в иной форме государственного контроля[2]. 

Налоговые проверки являются основной формой налогового контроля в этих странах. Для последующей 

разработки единых процедур проведения проверок, необходимо четко выделить их виды (как это сделано в 

Российской Федерации). Основной целью общего курса стран в этой области должно стать повышение 

эффективности работы налоговых органов. В связи с этим особого внимания заслуживает унификация форм и 

методов налогового контроля, которые должны быть четко определены в законодательстве стран. 

Также одним из аспектов унификации может стать вопрос о создании единых форм документов, в том 

числе решений по результатам проверки. 

Исходя из всего вышеназванного, можно отметить, что проводится большая работа по унификации и 

гармонизации налоговых законодательств стран Таможенного союза, однако необходима серьезная дальнейшая 

работа в этом направлении. Налоговые системы стран Таможенного союза (Республика Беларусь, Республика 

Казахстан и Российская Федерация) должны быть трансформированы для положительного развития 

Евразийского экономического сообщества в целом.  
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СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ЮВЕНАЛЬНОЙ ЮСТИЦИИ В КАЗАХСТАНЕ 

 

Рост детской и подростковой преступности в Казахстане, как и во многих других странах, становится все 

более актуальной проблемой. И, несмотря на принимаемые государственными органами, общественными 

организациями профилактические меры, каждое тринадцатое преступление в нашей стране совершают 

подростки. Причем, в некоторых областях на долю несовершеннолетних приходится каждое восьмое 

преступление. Поэтому становятся актуальными вопросы эффективности и качества отправления правосудия в 

отношении несовершеннолетних. 

В 2001 году прошли встречи представителей Администрации Президента РК, Верховного суда, 

Министерства юстиции, МВД, Генеральной прокуратуры и неправительственного сектора, где участники 

выразили общую обеспокоенность существующим положением дел и признали необходимость изменения 

методов работы с несовершеннолетними в системе уголовного правосудия.  

В соответствии с Конвенцией ООН «О правах ребенка» 8 августа 2002 года был принят Закон 

Республики Казахстан «О правах ребенка в Республике Казахстан», регулирующий отношения, возникающие в 

связи с реализацией основных прав и интересов ребенка, и включает в себя статьи, согласующиеся со статьями 

Конвенции. Значительно усилена уголовная ответственность лиц, совершивших преступления против половой 

неприкосновенности несовершеннолетних.  Новым Уголовным Кодексом (ст.144) предусмотрена 

ответственность за изготовление и оборот продукции  с порнографическими изображениями 

несовершеннолетних, а также за привлечение и участие их в мероприятиях порнографического характера.  

В 2003-2006 годах в республике реализован международный проект «Ювенальная юстиция в 

Казахстане», в рамках которого указом главы государства от 23 августа 2007 года в городах Астана и Алматы 

образованы первые экспериментальные ювенальные суды. С учетом положительного опыта деятельности 

пилотных ювенальных судов, суды образованы и успешно функционируют во всех областных центрах и 

некоторых крупных городах республики.  

Ювенальная юстиция - правовая основа западной модели системы государственных органов, 

осуществляющих правосудие по делам о правонарушениях, совершённых несовершеннолетними. Целью, 

безусловно, является защита законных интересов и прав несовершеннолетних детей. Физическое и психическое 

благополучие несовершеннолетних, гарантированное правовыми механизмами, - важнейшая предпосылка к 

тому, чтобы обществу в будущем иметь молодое поколение, способное полноценно участвовать в 

политической, экономической и социальной жизни государства.  

В Казахстане сегодня действует ювенальная адвокатура, ювенальная полиция, прокуроры, 

специализирующиеся на ювенальных делах. Это - целый комплекс, направленный на защиту интересов 

несовершеннолетних. Сегодня в ювенальных судах создана дружественная, по отношению к 

несовершеннолетним, атмосфера. Суды работают по принципу «без решеток и специальных «клеток», 

отделяющих подростка от остального мира. Рассмотрение дел проходит больше в форме диалога между 

взрослым и ребенком [1].   

Это привело к тенденции смягчения наказаний, увеличения числа условных мер наказания. В работе же с 

несовершеннолетними нужен особый подход в каждом рассматриваемом деле, нацеленном прежде всего на 

выявление причины поведения ребенка в совершении правонарушения. И всегда надо основываться на таких 

факторах, как воспитание в семье и влияние окружения. Задача ювенального суда - оказание помощи 

несовершеннолетним, разум, характер и мировоззрение которых еще находятся на стадии становления. Мы 

нацелены понять: где, когда и кто может оказать этим подросткам юридическую и психологическую помощь в 

вопросах защиты их прав. И суд, убеждена, должен стать инициатором актуализации проблемных вопросов 

воспитания и оказания помощи этой незащищенной категории граждан.  

Казахстанское правосудие в отношении несовершеннолетних соответствует всем основополагающим 

международным стандартам. В первую очередь, это специализация судей, конкурсный порядок подбора и 

назначения судейских кадров, вопросы профессиональной подготовки, продвижения и персональной 

ответственности судей, организации судебных процедур, системные меры по дальнейшей работе с 

несовершеннолетними. В ювенальных судах около 40% судей имеют общий стаж работы в должности судьи 

свыше 10 лет. Кроме того, 14,8% от общего числа дополнительно к юридическому имеют педагогическое 

образование, предполагающее умение и навыки работы с детьми. 

В полной мере заработал суд присяжных, который, уверена, еще продемонстрирует свою реальную 

эффективность и важность. Мы думаем, что закон должен предъявлять особые требования к судьям судов для 

несовершеннолетних в плане образования (оно не обязательно обязано быть юридическим), жизненному опыту. 

Высказываются предложения о коллегиальном рассмотрении дел. Необходимо, чтобы состав суда качественно 

отличался от состава суда общей юрисдикции: наряду с профессиональными судьями в него должны входить 

педагоги, психологи, психотерапевты.  
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В ювенальных судах рассматриваются уголовные, гражданские и административные дела. Хотела бы 

обратить внимание на некоторые значимые направления работы ювенальных судов. Так, сегодня особое 

внимание обществом уделяется вопросу воспитания детей, оставленных без родительского попечения. 

Актуальным является вопрос усыновления (удочерения) сирот, споры об определении места жительства детей 

после расторжения брака и времени общения с ребенком одного из родителей, вопросы выезда на постоянное 

место жительства за границу одного из супругов с ребенком. В частности, переданы дела об уголовных 

правонарушениях, связанных с незаконным вывозом несовершеннолетнего лица за пределы Республики 

Казахстан, с вовлечением несовершеннолетних в изготовление продукции эротического содержания.   

Решаются вопросы о направлении детей с девиантным поведением (поведение, которое не соответствует 

требованиям социальных норм) в специализированные учебные заведения. Достаточно большое количество дел 

связано с лишением родительских прав, связанные с ненадлежащим выполнением родителей своих 

обязанностей по воспитанию и обучению детей. К примеру, если ребенок не ходит в школу, занимается 

бродяжничеством, находится вне жилища после 23-00 часов без сопровождения законных представителей или 

родителей.  

Постепенно уменьшается количество рассматриваемых уголовных дел в ювенальном суде. Появились 

примирительные процедуры, медиация. Достаточно распространенной является практика, когда стороны 

примиряются на стадии дознания или следствия. Это обусловлено тем, что конечная цель - не наказать, а 

исправить. Отправка несовершеннолетнего в места лишения свободы далеко не всегда позволяет исправить 

подростка. Ювенальный суд всегда старается, руководствуясь действующим законодательством дать ребенку 

еще один шанс. 

Практика показывает, что в неблагополучных семьях дети могут оказаться в тяжелых условиях. По 

анализу дети и подростки из малообеспеченных семей больше совершают преступлений. По данным конца 

2015 года, 15% несовершеннолетних не работали и не учились, 14% проживали вне семьи, 51% - из неполных 

семей и 20% совершили преступление в состоянии алкогольного или наркотического опьянения [2].   

В целях эффективной работы судов на местах введена внештатная единица инспектора-психолога, в 

судах выделены специальные кабинеты, которые оборудованы и оформлены для комфортного общения ребенка 

с психологом. Психологи оказывают суду консультационную помощь в понимании личности 

несовершеннолетних, а также участвуют в процессе его перевоспитания. 

Большой вопрос связан с социальной адаптацией детей. К этой работе активно привлекаются НПО. В 

работе с несовершеннолетними они основной акцент делают на организацию досуга детей. Организовывается 

изучение иностранных языков, плавание, походы детей на природу, детей учат играть на разных музыкальных 

инструментах. Таким образом, реально увлекая подростка делом можно его исправить. Это наиболее реальные 

и работающие меры.  

Основная причина лишения родительских прав - в отсутствии заботы и внимания со стороны родителя. 

Закон устанавливает строго ограниченный перечень оснований, по которым родитель может быть лишен 

родительских прав. Суд вынесет такое решение только, если родители (один из них): уклоняются от 

выполнения своих обязанностей, в том числе по уплате алиментов. Но в случае, если в течение полугода 

родитель исправился, общается с ребенком, участвует в воспитании, образовании ребенка, он может 

восстановиться в родительских правах, даже если он лишен их в суде. 

Поводом для лишения родительских прав может стать отказ без уважительных причин забрать своего 

ребенка из родильного дома, из организаций для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и 

иных организаций.  

Если идет злоупотребление своими родительскими правами, жестокое обращение с ребенком, есть факты 

физического или психического насилия над ним, покушения на половую неприкосновенность 

несовершеннолетнего, злоупотребления спиртными напитками, наркотическими средствами, психотропными 

веществами также происходит лишение родительских прав.  

Еще одна причина для применения этой меры совершение умышленного преступления против жизни 

или здоровья своего ребенка, супруга либо других членов семьи. Лишение родительских прав возможно по 

указанным основаниям только при виновном поведении родителя, что требует предоставления доказательств в 

суде. Уклонением родителей от выполнения своих обязанностей по воспитанию детей судебная практика 

считает отсутствие заботы об их нравственном и физическом развитии, обучении, подготовке к общественно - 

полезному труду. Под злоупотреблением родительскими правами понимается использование этих прав в ущерб 

интересам детей: создание препятствий в обучении, склонение к попрошайничеству, воровству, проституции, 

употреблению спиртных напитков или наркотиков и т.п. [3].   

Сегодня в обществе складывается тенденция, когда усыновляют детей те, у кого уже есть свои 

биологические дети. Очень много внутриродственных, внутрисемейных усыновлений. К примеру, по казахским 

традициям бабушка-дедушка усыновляют детей. Согласно Кодексу «О браке (супружестве) и семье» разница в 

возрасте между усыновителем и усыновляемым ребенком не должна превышать сорока пяти лет. После 

принятия данной нормы судьям все же приходится сталкиваться с тем, что заявители приходят к решению об 

усыновлении ребенка с разницей, превышающей 45 лет. В этом случае по закону приходится отказывать 

усыновителям и эта норма требует дополнительного изучения. 

Мы единственная страна на постсоветском пространстве, которая имеет суды по делам 

несовершеннолетних. Многие страны приезжают к нам за опытом, интересуются. Прежде чем создать такие 
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суды, Казахстан изучал опыт многих стран. Уже в начале 2014 года в своем докладе представитель детского 

фонда ООН (ЮНИСЕФ) Джун Кукита дал высокую оценку и предложил Казахстану презентовать мировому 

сообществу доклад об уникальном опыте в области ювенальной юстиции. Кстати, 8-9 октября т.г. прошел визит 

судей стран ШОС для изучения казахстанского опыта работы ювенальных судов.  

Особо отмечены наши достижения в области использования современных электронных технологий. В 

судах ведется 100% аудио-видео запись процессов, созданы электронные кабинеты, граждане извещаются 

посредством СМС-сообщений [4].    

Наши юристы изучили международный опыт Норвегии, Швеции, Исландии, Франции, Польши, 

Болгарии. В США в составе социальной службы, выясняющие истинные причины агрессивного поведения 

ребенка действуют консультативные клиники при ювенальных судах. Консультанты клиник предоставляют 

ограниченный набор лечебных услуг для семей и несовершеннолетних, совершивших правонарушение. 

Помимо полиции и прокуратуры, в систему включены департаменты по делам молодежи, центры здоровья, 

школы и общественные организации, способные внести существенный вклад в профилактику правонарушений.  

В ювенальном суде города Астаны запущен пилотный проект «Комната для проведения слушаний и 

интервью с несовершеннолетними детьми, участвующими в судебных разбирательствах». К примеру, дети 

ставшие свидетелями или жертвами преступления, а также сами нарушившие закон могут быть допрошены 

судом в обособленной комнате. Комната соединена с залом судебного заседания в режиме онлайн, участники 

процесса видят, что происходит в комнате. Ребенок, не входя в зал судебного заседания, дает показания и 

отвечает на вопросы в присутствии законного представителя и психолога. 

Судьба наших детей, умение их защитить от пагубных влияний, от материальной незащищенности, 

обеспечить им достойное материальное воспитание, обеспечить всестороннюю защиту их прав и свобод 

является основной задачей ювенальных судов. 

Суд назначив наказание несовершеннолетнему, как правило, отправляет несовершеннолетнего в 

колонии, а по-другому в большинстве своем у нас в Казахстане не происходит, в первую очередь из-за 

недостаточности финансирования данной отрасли. С них спрашивали серьёзно, без скидок на возраст, за все 

правонарушения. Серьёзно, но без применения суровых наказаний таких, как конфискация имущества, 

лишения права заниматься какой-то деятельностью. Лишение свободы назначались для малолетних 

преступников не свыше 12 лет. В итоге после того, как несовершеннолетний отбудет наказание и выйдет на 

свободу мы получим готового «уголовника», т.к.  та среда в которой он будет находиться еще больше будет 

способствовать развитию его криминальной направленности [5]. 

Мы предлагаем во избежание этого обратить внимание на институт пробации. Необходимо создавать 

такие условия, чтобы осужденный мог отбывать наказание в обществе, а контроль за такими осужденными 

будут осуществлять уголовно-исполнительные инспекции. Концепция правовой политики на период с 2010г. до 

2020г., утвержденная Указом Президента РК от 24 августа 2009 года, определяет развитие ювенальных судов 

основным вектором развития судебно-правовой системы РК. 

Сама деятельность уголовно-исполнительных инспекций РК не представляет оказание помощи в 

трудоустройстве, социальном сопровождении, т.е. не имеет того реабилитационного насыщения и акцента 

именно на оказание социальных услуг, как это принято в других странах. В действующем законодательстве в 

целом отражены правильные подходы к созданию в стране системы ювенальной юстиции, отвечающей 

современным международным стандартам ее организации и функционирования. Но время показывает, что 

процессуальное законодательство нуждается в доработке с целью максимальной детализации правовой 

процедуры по делам несовершеннолетних и дальнейшего внедрения принципов ювенальной юстиции в 

судопроизводство. Прежде всего в законе должны быть отражены следующие правовые идеи:  

1) несовершеннолетний, предстающий перед судом, признается не правонарушителем, а особым 

субъектом;  

2) необходим учет как индивидуальных особенностей ребенка, так и региона его проживания;  

3) требуется функционирование наряду с судами служб по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних;  

4) наряду с мерами правового воздействия должны быть активно задействованы программы, 

преследующие цели социальной коррекции несовершеннолетних, осуществляемые специальными службами 

социальных работников при судах. 

В настоящий момент в процессе фигурируют педагог и психолог, предназначением которых является 

содействие органу, ведущему уголовный процесс, в доказывании. Несовершеннолетнему же «содействует» 

защитник, который вряд ли обладает знаниями детской психологии, и, поскольку это не предусмотрено 

законом, не адаптирует свои функции применительно к ситуации. Необходимо взять за основу идею 

«Пекинских правил» в рамках уголовной ювенальной юстиции надо сделать всё таким образом, чтобы  

несовершеннолетний правонарушитель больше не совершал преступлений, через восстановление его прав (на 

образование, на поддержку со стороны семьи, возможность трудоустроиться, получить профессию, получить 

необходимую психологическую, медицинскую помощь и т.д.) обеспечить безопасность общества, вернуть 

правонарушителя к нормальной жизни в обществе как законопослушного его члена. 

Необходимо ввести нормы, устанавливающие возможность и порядок прекращения в ходе 

предварительного следствия и судебного заседания уголовного преследования в отношении 

несовершеннолетнего, совершившего преступление небольшой или средней тяжести, с применением в 
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отношении него принудительных мер воспитательного воздействия. Для возможности правильного 

функционирования ювенальной юстиции необходимо создать в стране систему подготовки 

специализированных кадров. Необходимо заблаговременно организовать при высших учебных заведениях 

педагогического профиля отделения социально-правовой защиты несовершеннолетних для углубленного 

изучения правовых, медицинских, психологических и других вопросов, относящихся к указанным субъектам, 

при высших учебных заведениях юридического профиля - специализированные отделения по подготовке судей, 

сотрудников правоохранительных органов и адвокатов для органов ювенальной юстиции. 

В заключение следует сказать о том, что назрела острая необходимость создания отдельного 

самостоятельного кодекса, регулирующего деятельность всей ювенальной системы Республики Казахстан. 
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӘЛЕУМЕТТІК МЕМЛЕКЕТ РЕТІНДЕ ҚАЛЫПТАСУ 

ЖОЛЫНДАҒЫ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ 

 

Егемендік туын желбіреткен Қазақстан Республикасы өз кезегінде, құқықтық және әлеуметтiк мемлекет 

ретiнде орнықтыра отырып, жаңа даму жолына түскеніне жиырма бес  жылдан жуық уақыт өтті. Содан бергі 

Қазақстанның әлемге жемісті әлеуметтік даму жолындағы мемлекет ретінде танылуының айқын көрінісі – 

Елбасымыз Н.Ә.Назарбаевтың «Қазақстанның әлеуметтік жаңғыртылуы: Жалпыға Ортақ Еңбек Қоғамына 

қарай 20 қадам» бағдарламасының орын алуы еліміз үшін маңызды тарихи оқиға болды [1]. 

Қиыншылықтарымен бірге, жетістіктері де қатар жүрген жас мемлекетіміз егемендіктің туын еркін желбіреткен 

азды-көпті 25 жылдың ішінде әлеуметтік мемлекеттің берік іргетасын қалағандығы – «төгілген тердің» 

ақталғандығының көрінісі деуге болады. 

Әлеуметтік мемлекет - бұл азаматтық қоғамға мемлекеттің  тәуелділігі, яғни азаматтардың әлеуметтік 

мүдде ретінде қарастырылатын экономикалық мәселелері ғана емес, сонымен қатар, құқықтық, саяси, мәдени 

құндылықтарының жалпы жиынтығы[2]. Мемлекеттің бұндай қызметінің түрі  жалпыға ортақ игілігі үшін, 

қоғамда әлеуметтік әділдікті бекіту болып табылады. Ол өз кезегінде, мүліктік және басқа да әлеуметтік 

теңсіздіктің алдын-алуға немесе тегістеуге, сондай-ақ әлсіз және бейберекет тұлғаларға көмек көрсету, 

барлығын жұмысқа орналасуға мүмкіндік туғызатын және басқа да тұлғалық қалыптасу көздерін дамыту үшін, 

адамның өмір сүруіне қолайлы жағдай жасау арқылы, қоғамда бибітшілікті орнатуды және сақтап қалуды 

көздейді. 

Әлеуметтік мемлекет- берекелі қоғам мен жеке тұлғаның амандығын қамтамасыздандыру мақсатындағы 

еркіндік пен биліктің ең ойға қонымды біріктірілген тәсілі ретінде, еңбек өнімділігін әлеуметтік әділеттілік пен 

әлеуметтік ынтымақтастық арқылы бөлуді қамтамасыз ету. Әлеуметтік мемлекет қоғам мен мемлекеттік 

институттарының арасындағы қарым-қатынастарының үйлесімділігін қалыптастыру мақсатындағы құрал 

ретінде, жоғарғы мәртебиеге ие [3]. Әлеуметтік әділеттілік пен әлеуметтік ынтымақтастық тәжірбие жүзінде, 

келесідей үлгідегі мәселелерді өз кезегінде қарастырады: жоғарғы деңгейдегі тұлғалардың аз қамтылған 

тұлғаларға қамқорлық жасау арқылы,  келер ұрпақ жауаптылығын арттыру; дені сау тұлғалардың науқас 

тұлғаларға қамқорлығы; еңбекке жарамды тұлғалардың еңбек қабілеттілігі төмен немесе мүлдем еңбекке 

жарамсыз тұлғаларға қамқорлық таныту; еркектер мен әйелдерге қолайлы бірдей құқықтар мен мүмкіндіктерді 

қамтамасыз ету. 

Көптеген ресейлік зерттеушілер әлеуметтік мемлекет ұғымын әлдебір жеке институт ретінде 

қарастырып, «еңбекке қабілетсіз тұлғаларға, сонымен қатар, әртүрлі жағдайлардың салдарынан өздерін 

әлеуметтік қамтамасызданыра алмайтындарға, (қанағаттаңдырарлық, лайықты) өмір сүру минимум деңгейіне 

жеткізуге өзіндік кепілдік міндетті қалыптастыратын институт ретінде ұғынады» [4]. «Әлеуметтік 

қайшылықтарды туғызатын құндылықтарды алу немесе жеңілдету үшін өркениетті қалыптастыратын 

құндылықтарды пайдалана отырып шешу; мемлекет есебінен белгілі бір мөлшерде кепілдендірілген 

қаржыландыру көздері арқылы, адамға тиісті өмір сүру жағдайларын қамтамасыз ету» [5]. 

Қазақстан Республикасы өз кезегінде көп ұлтты мемлекет ретінде, халықтың әлеуметтік тұрақтылығы аса 

маңызды орынға ие. Оған айғақ дәлел ретінде, «тегіне, әлеуметтік, лауазымдық және мүліктік жағдайына, 
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жынысына, нәсіліне, ұлтына, тіліне, дінге көзқарасына, нанымына, тұрғылықты жеріне байланысты немесе кез 

келген өзге жағдаяттар бойынша ешкімді ешқандай кемсітуге болмайды»[6]- деп Конституцияның 14 бабында 

тайға таңба басқандай, айқын жазылғандығы баршамызға мәлім. Алайда, мемлекетіміздің ата заңымыздан 

бастау алатын, жаһандық үдерістерге төтек бере алатын, заңдар мен заңға бағынышты актілер, сонымен қатар 

бағдарламалардың алатын орны ерекше екендігін айтып өткен жөн. 

«Әлеуметтік көмекті оның атаулы сипатын күшейте отырып, оңтайландыру. Әлеуметтік көмек тек оған 

шынымен зәру азаматтарға ғана берілетін болады. Кірісі төмен еңбекке қабілетті азаматтарға мемлекеттік 

атаулы әлеуметтік көмек тек олардың еңбекке ықпал ету және әлеуметтік бейімдеу бағдарламаларына белсенді 

қатысуы жағдайында ғана берілетін болады»[7] деп, елбасы Н.Ә.Назарбаев өзінің «100 нақты қадам» Қазақстан 

Республикасының дамыған мемлекеттердің отыздығына кіру жөніндегі ұлт жоспарында айқындап көрсетілді. 

Бұл дегеніміз, әлеуметтік мемлекетті қалыптастыру мен дамытудың азаматтық қоғамдағы өзектілігін 

ашатындығы анық.  

Бүгінгі қоғамда, әлеуметтік жаңғырудың нақтылығы мен жүйелі болуы, ілгері дамудың бастауы. 

«Әлеуметтік жаңғырту, бүкіл қоғамның, әрбір қазақстандық отбасы мен әрбір қазақстандықтың өміріне 

шынайы сезінерліктей оң өзгерістер әкелуге бағытталған нақты қадамдар жиыны. Әлеуметтік жаңғырту «тіптен 

мемлекет» үшін жасалмайды, ол әрбір нақты азаматқа қызмет етіп, тиімділік таңыту үшін жасалады. 

Әлеуметтік мемлекеттің бірден-бір дамуына тек қаражат емес, сонымен қатар қоғамдағы өмір сүрушіледің 

ықпалы зор» [8] деп елбасымыз, қоғамдағы басты адам тіршілігінің басты құндылығын ашып, ертеңгі 

болашақтың сара жолын салып берді. 

Азаматтық  қоғамдағы әлеуметтік мемлекетті қалыптастыру, қоғам өмірінде нақтылық пен жүйелікті 

талап етеді. Оның айғақ дәлелі ретінде, «Ұлт жоспары нақты жүз қадам» бағдарламасын айтып өткен жөн. 

Жаһандық үдерісте, әлемде тұрақсыздық бой алғанда, бұл бағдарламаның халық үшін берер бағдары зор. 

Сексен төртінші қадамға сәйкес, «әлеуметтік көмекті оның атаулы сипатын күшейте отырып, оңтайландыру. 

Әлеуметтік көмек тек оған шынымен зәру азаматтарға ғана берілетін болады. Кірісі төмен еңбекке қабілетті 

азаматтарға мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек тек олардың еңбекке ықпал ету және әлеуметтік бейімдеу 

бағдарламаларына белсенді қатысуы жағдайында ғана берілетін болады»-бұл бағытта, әлеуметтік мемлекеттің 

жаңа үлгісін қалыптастырудың бастапқы тетігі деп білеміз. 

Бүгінгі таңда, Қазақстан Республикасы әлеуметтік мемлекетті қалыптастыруда,  қол  қойған  

халықаралық  шарттар  мен  актiлердi ескере  отырып,  ұлттық  заңнаманы  жетiлдiру  және  үйлестiру сонымен 

қатар, мемлекеттiк  органдар  мен  азаматтық  қоғам  институттарының ынтымақтастық құралдарын нығайту 

және мемлекеттiк әлеуметтiк тапсырысты  тиiмдi iске  асыру  үшiн  қолайлы  жағдайлар  жасау үрдісн және де 

халықтың жоғары саяси, құқықтық және азаматтық мәдениетi үшiн жағдайлар  жасау,  еңбек  қатынастарын  

жетiлдiру,  әлеуметтiк саясатты жаңғырту, бизнестiң әлеуметтiк жауапкершілігiн арттыру, азаматтық қоғамның 

басқа институттарын дамыту, азаматтық қоғам институттарының халықаралық ынтымақтастығын дамыту 

сияқты аталған қағдиаларға негізделе отырып, бүгінгі әлеуметтік қоғамның жаңа парақшасын ашады деуге 

болар...... 
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ДІҢИ ЭКСТРЕМИЗМ ЖӘНЕ ТЕРРОРИЗМДІ АЛДЫН – АЛУ ЖОЛДАРЫ 

 

Конституциямызда: «Қазақстан Республикасы өзін демократиялық зайырлы, құқықтық және әлеуметтік 

мемлекет ретінде орнықтырады, оның ең қымбат қазынасы - адам және адамның өмірі, құқықтары мен 

бостандықтары» деп көрсетілген. Сондай-ақ, Қазақстан Республикасы зайырлы мемлекет ретінде өз 

азаматтарының заң жүзінде діни сеніміне, таңдауына және ұстану құқығына кепілдік береді. 

Қазақстанның зайырлы мемлекет болуына байланысты, ресми идеология дінге мейлінше бейтарап 

қарайды: ол діншіл де, дінге қарсы да сипатқа ие емес. Конфессияаралық бейбітшілік пен келісім көпұлтты, 

көптілді және көпконфессиялы Қазақстан үшін күрделі мәселе. Бүгінде Қазақстан әлемге бүкіләлемдік діни-

рухани форумның орталығы есебінде де таныс. Оған әлемдік және дәстүрлі діндердің басшылары анағұрлым 

маңызды заманауи діни мәселелерді шешу үшін жиналады. 

Халықаралық терроризммен күрес саласында Казақстан Республикасы ТМД, ШЫҰ елдерімен, басқа 

ұйымдармен тығыз ынтымақтастықта. Қазақстан Президентінің бастауымен Достастықтың Лаңкестікке қарсы 

орталығы құрылды, қазіргі уақытта ол белсенді жұмыс істеуде. Сондай-ақ, лаңкестік актілерімен күрестегі 

ынтымақтастық «Шанхай ынтымақтастық ұйымының» қатысушы-мемлекеттерінің арасындағы келісімдердің 

шеңберінде де жүргізілуде. Қазақстан, Қырғызстан, Тәжікстан және Өзбекстан Президенттерімен лаңкестікпен, 

саяси және діни экстремизммен, трансұлттық ұйымдасқан қылмыспен және тараптардың тұрақтылығы мен 

қауіпсіздігіне төнетін басқа да қатерлермен күрес бойынша бірлескен іс-қимылдары туралы Келісім-шартқа қол 

қойылды. Қазақстанмен лаңкестікке және халықаралық қылмыстарға қарсы әрекет ету саласындағы 

ынтымақтастық туралы бірқатар мемлекеттермен қостарапты келісімдер жасалды, солардың ішінде Венгрия, 

Грузия, Қытай, Қырғызстан, Литва, Молдова, Ресей, Германия, Пәкістан, Түркия, Өзбекстан және Украинамен. 

1998 жылдың 1 қаңтарынан бастап Қазақстан Республикасының Қылмыстық және Қылмыстық-

процессуалдық кодекстерінің жаңа редакцияларын іс-әрекетке енгізу егемен мемлекетіміздің ұлттық 

қауіпсіздігіне қауіп-қатер төндіретін қылмыстар ретіндегі лаңкестік пен экстремизмнің (ҚР ҚК 167-, 233-ші 

баптары және басқалары) алдын алу мен жолын кесудің әсерлі механизмдерін жасау барысында бастау алар 

нүктеге айналды. Осы бағыттағы келесі қадам Қазақстан Республикасындағы лаңкестікпен күрестің, жеке 

меншік түрлеріне қарамастан, мемлекеттік органдар мен ұйымдардың қызметтері тәртібінің, сондай-ақ 

азаматтардың құқықтары, міндеттері мен кепілдіктерінің құқықтық және ұйымдастырушылық негіздерін 

белгілеп берген 1999 жылдың 13 шілдесіндегі «Лаңкестікпен күрес туралы» ҚР Заңы болды. 2000 жылдың 10 

шілдесінде Қазақстан Республикасы Президентінің мемлекеттік органдардың қызметтерін және Ұлттық 

қауіпсіздік комитетінің үйлестірушілік ролін нақты белгілей отырып еліміздегі лаңкестікке қарсы біркелкі 

саясатты біртіндеп жүзеге асыруды қарастыратын «Лаңкестік пен экстремизм белгілерінің алдын алу және 

жолын кесу жолындағы шаралар туралы» Жарлығы шықты. Соның негізінде Қылмыстық және Қылмыстық-

процессуальдық Кодекстерге, Қазақстан Республикасының «Лаңкестікпен күрес туралы» Заңына, Қазақстан 

Республикасының «Жедел іздестіру қызметі туралы» Заңына өзгерістер енгізілді, бұл өзгерістер лаңкестік 

әрекеттердің алдын алуда, анықтауда және жолын кесуде тиімді іс-қимыл жасауға септігін тигізеді [1,5-8 бб.]. 

Лаңкестікпен күрес мәселесін шешу барлық деңгейдегі мемлекетаралық өзара әрекеттестікті талап 

ететінін есепке ала отырып, республикамызбен осы салада бірқатар халықаралық және мемлекетаралық 

шарттар мен келісімдерге қол қойылды. Лаңкестікпен күрес саласында республикамыз ТМД елдерімен, сондай-

ақ, ШЫҰ шеңберінде Қытаймен тығыз қарым-қатынас жасауда. Лаңкестікпен күрес ісіне қолда бар 

келісімдердің негізінде түркі тілді мемлекеттермен жасалып жатқан ынтымақтастықтар өзінің белгілікті үлесін 

қосуда. Соңғы жылдарда Қазақстанда «Әл-Каеда», «Шығыс Түркістандағы исламдық қозғалыс», «Күрд халық 

конгресі», «Өзбекстанның ислам қозғалысы» (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының 2004 жылғы 15 

қазандағы шешімі негізінде), «Асбат-әл-Ансар», «Мұсылман бауырлар», «Талибан» қозғалысы, «Бозғұрд», 

«Орталық Азия моджахедтер жамияты», «Лашкар-и-Тайба», «Әлеуметтік реформалар қоғамы» (Жоғарғы 

Соттың 2005 жылғы 15 наурыздағы шешіміне сәйкес), «Шығыс түркістанды азат ету ұйымы», «АУМ Синрике» 

(Астана қаласы сотының 2006 жылы 17 қарашадағы шешіміне сәйкес ) және «Хизб-ут-Тахир»( Қазақстанда 

2005 жылдың 28 наурызындағы Астана қалалық сотының шешімімен  «Хизб-ут-Тахрир» шетелдік ұйымы 

экстремистік деп танылып, қызметіне тыйым салынған) сияқты 13 лаңкестік және 1 экстремистік ұйымның іс-

әрекетіне тыйым салды . «Хизб-ут-Тахрир» («Хизб-ут-Тахрир аль-Ислами», «Исламның азаттық партиясы») – 

халықаралық экстремистік саяси-діни ұйым. Исламның азаттық партиясы (мұсылман бауырлар) ағымынан 

бөлініп шығып, палестиналық Тақиюддин Набхани деген адамның басшылығымен 1953 жылы Сирияда алғаш 

рет пайда болды. 

Бірінші кезекте партия Палестинаны азат ету және сионизммен күресуді өз алдына мақсат етіп қояды. 

«Хизб-ут-Тахрир» мүшелері санының өсуіне байланысты партияның көсемі халықты жаппай исламдандыру 

жолымен халықаралық масштабта мұсылман мемлекеттері халифатын құру идеясына келді. «Хизб-ут-Тахрир» 

этникалық және конфессиялық төзімсіздікті таныта отырып, дiни араздықты тұтатады. [2,211 б.]. 

Аталған партияның идеясы әлемнің 40тан астам елдерінде таралған, көтеген мұсылман елдерінде бұл 

партияның әрекетіне ресми түрде тыйым салынған.  
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«Хизб-ут-Тахрир» ұйымының конституцияға қарсы бағытталған рұқсат етілмеген акциялары, насихат 

қызметін ұйымдастыру және экстремистік мазмұндағы үнпарақпен әдебиеттер дайындап, таратып, сақтау 

фактілері белгілі болды. «Хизб-ут-Тахрир» діни партиясының қызметі Германияда, Канадада, Ресейде, 

Өзбекстанда, Қырғызстанда, Тәжікстанда және де мұсылман елдері: Пәкістанда, Сирияда, Иордания және т.б. 

елдерде заңды түрде тыйым салынған. Пәкістан Ислам Республикасының Улем Кеңесі, Қырғызстан 

мұсылмандар діни басқармасы, Өзбекстан және Тәжікстан «Хизб-ут-Тахрир» партиясын исламдық емес, ілімі 

теріс деген нұсқау қабылдады. 

Исламдық террористік топтар дінді уағыздамайды. Олар үшін дін тек ұран үшін кажет. Тәжікстандағы, 

Өзбекстандағы, Қырғызстандағы халықтың 90 пайызына дейін  көлемінің қайыршылануы Орта Азия 

аймағында террористік әрекеттердің болуына қолайлы жағдай тудырады. Орта Азиядағы терроризм 

жағдайында оның зиянды ықпалынан Қазақстан да тыс қалмайды [3,7 б.]. 

Сарапшылар пікірінше, Қазақстанға лаңкестік сырттан енуі мүмкін. Жекелеген халықаралық лаңкестер 

ұйымдары немесе топтардың біздің азаматтарды өздеріне тартуы, үгіт-насихат жүргізу деректері бар. Әсіресе, 

діни экстремизм, әртүрлі уағыз, жастардың кейбірін адастыруы ықтимал. Орталық Азия елдеріндегі діни 

жанданыстар үрдістеріне байланысты көптеген жастар араб, мұсылман оқу орындарына діни білім алуға алуға 

аттанады. Жылдар өткеннен кейін аталған аймақтың көптеген азаматтары елдеріне оралғаннан кейін белгілі бір 

идеологиялық бағытпен, мүмкін радикалды ағымдардың насихатымен радикалды көзқарастардың 

таратушысына айналып, экстремизмнің етек алып, тамырын тереңге жаюына септігін тигізбейтіндігіне кім 

кепіл береді.Бұны  тек студенттердің қай оқу орнына барып оқитынын  мемлекеттік ұйымдар мен зерттеу 

орталықтары қадағалауға алуы қажет деген пікірдің аясында қарастырсақ. Мемлекет басшысы Нұрсұлтан 

Назарбаев Қазақстан халқы Ассамблеясының ХVсессиясында сөйлеген сөзінде Дін істері жөніндегі агенттік 

құру туралы идеяны алға тартқан болатын. Бұл құрылымның міндеттерін белгілей келіп, Президент «біздің 

шешуші конфессияларымыз мемлекеттік органдармен ынтымақтастық барысында дінге сенуші жастармен 

белсенді жұмыс жүргізіп, олардың шынайы діни білім алуына көмектесе алар еді» деп атап көрсетті. 

Посткеңестік кеңістікте де соңғы онжылдықтарда қоғамның экономикалық, әлеуметтік және қоғамдық–

саяси өмірі біршама өзгерістерге ұшырады. Қоғамдық санада бір құндылықтардың басқаларына ауысуы жүріп 

жатыр. Бұрыннан Орталық Азия аймағына тамырын жайған дәстүрлі діндерден басқа келімсек діндермен қатар 

радикалды ағымдардың ошақтары қалыптаса бастады. Орталық Азияда діни экстремизм мынадай төрт бағытта 

орын алды: аймақтық- әулеттік,сепаратистік,билік-оппозициялық және сырттан болатын дау-

жанжалдар.Терроршылдықтың аймақтық-әулеттік сценариі Тәжікстанда орын алды .Оның әлеуметтік негізін 

жергілікті элита құрады. 

Қазақстан да Орталық Азия аймағының құрамдас бөлігі ретінде халықаралық лаңкестік және діни-

экстремистік ұйымдардың көзіне түседі. 90-жылдардың басында, Кеңес Одағы құлаған соң, бұрынғы одақтас 

республикалар арасындағы қоғамдық қатынастар үзілген кейін, қоғам мәдени және идеологиялық вакуумға тап 

болды. Әлеуметтік-экономикалық жағдайдың тұрақсыздығы, жұмыссыздық, көпшілік халықтың болашағының 

белгісіздігі, сондай-ақ, қазақ халқының діні мен мәдениетінің түп негізіне бой бұру процесі, осының барлығы 

біздің елімізде экстремистік діни ағымдардың дәнін себуге қолайлы орта болып табылды. Тәуелсіздіктің 

алғашқы жылдары пайда болған «діни құлазу» елімізде көптеген түрлі секталардың, діни қозғалыстар мен 

мұсылмандық, христиандық бағыттағы партиялардың пайда болуына себеп болды. Осылайша Қазақстанда 

қайырымдылықты жамылып, түрлі үкіметтік емес қорлар мен ұйымдар арқылы гуманитарлық және басқа да 

көмектер жасау, жеке оқу орындары мен медреселерде ағарту жұмыстарын жүргізумен түрлі, соның ішінде 

экстремистік, діни ағымдар өкілдері білдірмей қоғам санасын экспансиялай бастады. 

Орта Азиядағы діни экстремизм мен лаңкестіктің саяси-әлеуметтік негіздері аймақтық және жалпы 

экономикалық жағдайлармен байланысты. Өндірістің құлдырауы,жұмыссыздық және халықтың жаппай 

кедейленуі терроршылдықтың тамырлануына негіз болды. Өңірлік мемлекеттердегі терроршылдық 

белсендіктің жоғарлауының, Қазақстандағы қауіпсіздікке елеулі ықпалы болары сөзсіз еді. Республикада 

қалыптасқан тұрақтылыққа, экономикалық өрлеуге қарамастан, елімізге терроршылдық қаупі жоқ деу дұрыс 

болмас еді. Қазақстанда экстремистік ұйымдардың құрылуына ішкі және сыртқы факторлардың әсері, яғни, 

аймақтағы жергілікті қақтығысты туғызып отырған геосаяси жағдай және ішкі факторлар қатарында 

демократиялық институттардың жетілдірілмеуі, ұйымдасқан қылмыстың өсуі, әлеуметтік-экономикалық 

мәселелердің толықтай шешілмеуі сияқты өзекті мәселелер жатады [3,12 б.]. 

«Терроризмге карсы күрес туралы» заңға қосымша күшті серпіліс әкелген Қазақстан Республикасының 

2005 жылғы 18 ақпандағы «Экстремизмге қарсы іс-қимыл туралы» заңы болды. Себебі, бұл заңда 

экстремизмнің мемлекетке қауіптілігі деңгейі көрсетілуімен бірге мемлекеттік органдардың, қауіпсіздік 

күштерінің экстремизмнің алдын алу саласындағы құзіреттері де накты белгіленеді. Қазақстанның ішкі саяси 

күштерінің қоғамдық тыныштық пен татулықты сақтаудағы міндеттері нақтыланады Бірінші кезекте терроризм 

құбылысы мен экстремизм құбылысының ара жігі ашылып көрсетілді. 

Жалпы терроризмге қарсы күреске қатысты Қазақстанда 20-дан астам заңнамалық актілер және 3 

мемлекеттік бағдарлама бар. Қазақстанның ЕЫҚҰ, ШЫҰ, ҰҚШҰ,ЭЫҰ, АӨСШК және ТМД деңгейлеріндегі 

түрлі келісімдерге қатынасуының арқасында Қазақстанда болуы ықтимал терактілердің алдын алу, яғни 

болдырмау мүмкіндігі іске асырылды. 
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Экстремистік идеологияның Қазақстанға кіруіне сенімді кедергілер қойылды. Бұған діндарлар арасында 

радикалды идеяларды таратушы кейбір шетелдік орталықтардың қылмыстық пиғылдарының құрықталғандығы 

мысал бола алады.  
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА МҰРАГЕРЛІКТІҢ ДАМУЫ МЕН ҚАЛЫПТАСУЫ 

 

Қазақстан Республикасы Азаматтық Кодексінің мұрагерлік құқық ерекше бөлімінде көрініс 

тапқан.Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексі Жалпы және Ерекше бөлімдерден тұрады. Жалпы бөлім 

1994 жылы 27 желтоқсан күні қабылданып, 1995 жылы 1 наурызда заңдық күшіне енген, ал Ерекше бөлімі 1999 

жылы 1 шілдеде заңдық күшіне енді. Азаматтық кодекстің құрылымы бөлім, бөлімше, тарау, баптар мен 

тармақтарға бөлінген[1]. 

Мұрагерлік қатынастар Азаматтық Кодекстің 1038-1083 баптарымен реттеледі. Қазақстанда 1990 

жылдардың басындағы экономикалық,саяси,әлеуметтік жағдайлардың күрт өзгеруі,құқықтық реттеулергеде 

әсерін тигізбей қоймады.Еліміздегі соңғы жылдардағы оқиғалар,бүтіндей тұтас құқықтық реттеулердің,соның 

ішінде мұрагерлік құқықтық реттеу қажеттілігінің әлдеқашан пісіп жетілгенін байқатты.Мұрагерлік құқық 

қандай болу керек деген сұрақта ғалымдар әртүрлі пікір ұстанады.Бірақ оның бәрі-жеке мүлік ұрпақтан-ұрпаққа 

ауысатынын жақтады. 

Мұрагерлік-қайтыс болған азамат мүлкінің басқа адамға-мұрагерге ауысуы.Қайтыс болған азаматтың 

мұрасы басқа адамдарға әмбебап құқық мирасқорлығы талаптарымен,бір мезгілде ауысады.  

Мұра дегеніміз - бұл мүліктік немесе басқа да мүліктік емес құқықтар мен міндеттердің қайтыс болған 

адамның мұрагерлеріне заңды түрде қалуы. Ал, Мұрагерлік құқық дегеніміз - қайтыс болған адамның мүлкінің 

мұрагеріне көшу тәртібін белгілейтін құқықтық нормалардың жиынтығы. Мұрагерлік өсиет немес заң бойынша 

жүзеге асырылады.Мұра азаматтың қайтыс болуы немесе оны қайтыс болды деп жариялау салдарынан 

ашылады.  

Мұрагерлік мүліктік қатынастарды құқықтық  реттеу конституциялық,азаматтық-құқықтық нормасы 

бойынша өзінің мұра қалдыру мүмкіндігін және азаматтың қайтыс болған жағдайда өзіне тиесілі мүлкін өз 

ықтиярымен билік ету бойынша өсиет қалдыруы,не болмаса заңда мұрагерлік бойынша мұрагерліктің жүзеге 

асуы,сонымен қатар осы мәселелер бойынша өзге тұлғалардың мүлікке қол сұғуынан құқықтық қорғау 

тәсілдері бекітілген.Қазақстан Республикасы Конституциясының 26-бабына сәйкес: 

“1.Қазақстан Республикасының азаматтары заңды түрде алған қандай да болсын мүлкін жеке меншігінде 

ұстай алады. 

2.Меншікке,оның ішінде мұрагерлік құқығына заңмен кепілдік беріледі»,-деп көрсетіліп, бекітілген. 

Яғни, азаматтардың мұрагерлік құқығы заң жүзінде танылды және сақталады[2]. 

Мұрагерлік құқық азаматтық құқықтың бір бөлігі болып табылады.Ежелден қазақтар арасында 

мұрагерлік ұғымы таныс ұғым екендігі белгілі.Алғашқы қоғамдық құрылыс адамзат өмірінің ұзақ кезеңін 

қамтығанмен,онда ешбір саясат немесе арнайы заң болған жоқ .Ондағы барлық мәселе әдет-ғұрыпты 

бұлжытпай сақтау,орындау арқылы шешілді.“Қазақтың ата заңдары„ атты іргелі еңбекте:“Барлық халықтар өз 

тарихының бастапқы сатысында ондай әдет-ғұрыпқа негізделген құқықтық реттеудің үстемдік етуі дәуірінен 

басынан өткерді„ –деп көрсетеді[3]. 

Қазіргі қазақ атанған көшпелі халықтың әдет заңдары қоғамдық дамудың ұзақ үрдісінде біртіндеп 

қалыптасып,ұрпақтан-ұрпаққа жалғасып,заман талабына сай жетілдіріп отырды,көшпелілер қоғамы 

бытыраңқы, әрі үнемі өзгерісте болғандықтан,адамдар құқық тану, ру мүддесін қорғау, қажеттілігінен әрекет 

нормалары өмірге келді.Сол әрекет нормалары толыға келе көшпелілер тіршілік еткен даланың әдет заңдарына 

айналды. Өзіне тән ерекшеліктері бар әдет заңдары тарих беттерінен көрініс тауып халықтың санасына әбден 

сіңген әдет-ғұрыпқа айналып,мыңдаған жылдармен өлшейтін дәуірлерден өтіп,әлі күнге дейін өз мәнін жойған 

жоқ.Сондай институттардың бірі –мұрагерлік. 

Белгілі ғалым Ә.Х.Марғұлан «Қасым ханның қасқа жолы» заңы туралы өзінің мазмұны бойынша бұл 

заңның түбегейлі идеясы-ежелгі әскери-демократия арнасына тірелген әскери және елшілік нормалар 

болғанымен,басты мәселе болып-мүлік заңы да алса,оған:мал,мүлік,жерді бөлу,одан туындайтын мәселелерді 

шешу ережелері мен иелік ету мәселесі қарастырылған. «Қасым ханның қасқа жолында» көрсетілген мүлік 
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заңындағы мүліктің ең негізгі,құнды түрі осы жерді кейінгі ұрпаққа мұра етіп қалдырудың өзіндік ерекшелігін 

де ескерген,яғни «құдайдың қара жерін» ауызбіршілікпен пайдалана білуді «өсиет» етіп қалдырды. 

Ал, «Есім ханның ескі жолында» мұрагерлікке көңіл бөлмеген деп айтуға болмайды.Екі заңның арасында 

ғасырдан астам уақыт өтсе де,өз мәнін жоймай,қайта халықтың санасына әбден сіңген,халық құрметіне 

бөленіп,ғасылар бойы өз мәнін,мағынасын,реттеушілік қабілетін жоймаған заң жинақтары қоғамның 

талабына,ондағы идеологияға қарай өзгеріп,толықтырыла отырып,XVII ғасырдың соңында «Жеті жарғыны» 

өмірге әкелді[4]. 

Мұрагерліктің қайнар көзі ретінде бұл заңдарды салыстыра зерттеп білу және одан ғылыми-практикалық 

түйін жасау бүгінгі күннің басты міндеті болса керек.Демек,бұл заңдарды жетік білмейінше,көшпенділердің 

демократиялық үрдісінен жинақталған тәжірибеге арқа тіремейінші, бүгінгі тәуелсіз елдің,тәуелсіз заңын жасау 

мүмкін емес. 

Қазақстан Республикасының Азаматтық Кодексідегі мұрагерлікті және Жеті жарғыдағы мұрагерліктің 

айырмашылығы мен ұқсақтарына көңіл аударайық. 

„Жеті Жарғыға“ сәйкес мұрагерлік: 

1.Әр адам меншігіндегі мал-мүлікті өз туысынан басқа адамға қалдыруға хақы жоқ.  

2.Кейбір жағдайда қимас досына мұра есебінде бергісі келген малын, затын өз мұрагерлеріне тапсырып 

кетуге ерікті. 

 3.Өлген адамның артында мұра есебінде мал, жер-су, үй-жәй, мүлік, ақша қалады, оған жесірімен бірге 

құлдары мен күңдері кіреді. 

 4.Өлген адамның соңында жас балалары қалса, әрі олардың туған шешесі болса онда өлген әкесінен 

қалған мал - мүлікті мирасқа бөлшектеуге ешкімнің хақы жоқ.  

5.Егер өлген кісінің енші алып кеткен ұлдары мен ұзатылып кеткен қыздарынан басқа қолында бала 

болмаса, немесе бірге тұрған кіші әйелінен бала тумаған болса, онда өлген кісінің жылы толғаннан кейін асын 

береді де, ағайын-туғандары жиналып, қалған мал-мүлікті енші алып кеткен ұлдары мен қыздарына, оң жақта 

қалған олардың өгей шешесіне бөледі. Ол мынандай мөлшерде: туған ұлдарына -екі еседен, есігіндегі еншілес 

болып жүрген құлы мен күңі болса оларға ширек еседен сый тиісті. 

6.Егер тіршілігінде көп әйел алып, олардың еншісін әуелден бөлек ұстаған болса, әр әйелдің бөлінбеген 

кенже баласы иемденеді.  

7.Әке жастай өліп, артында жас балалары мен жас әйелі қалса, әменгерлік бойынша өлген адамның бірге 

туған ағасы не інісі, ондай туысы болмаса немере, шөбере туысқандары, қала берді аталас жақындарының бірі 

жесірге үйленіп, балаларын өз қамқорлығына алып, мал-мүлікке заңды түрде иелік етеді[5]. 

Сонымен қазақ халқы әдеттік құқық негізіне сүйене отырып, әке мұрасына иелік етіп, оны мұрагерлер 

арасында дұрыс бөлісуге көп мән берген. Әкеден қалған мал мен мүлікті орын-орынымен бөлісу үстінде 

адамгершілікке жатпайтын дүниеқорлық, озбырлық қылықтарды істеп, алауыздықтың тууына, көбінесе жол 

берілмейді. Мұны жоғарыда баяндалған мұрагерлік құқының сан алуан түрлері қазақтың әдеттік ережелерінде 

өте орынды ескертілгендігінен де байқауға болады. Марқұмның өлердегі өсиеті, артында қалған жас 

балаларының, жесірінің, қара шаңырағының, тіпті енші алып бөлек кеткен балалары мен ұзатылмаған 

қыздарының мүддесі және өліктің жетісін, қырқын, жүзін және асын беру шығындары түгелдей ескеріледі. 

Кейде мұндай дәстүрді бұзушылар да табылатын. Ондай озбырларда есесі кеткен мұрагерлер билер алдына 

барса да теңдік алатын. Мұндай жағдай сирек кездесетіндіктен, оны бүкіл халық болмысына тән деп қарауға 

болмайды. Мұра бөлісу дәстүрінің әдеттік ережесінде соншалықты мұқият қаралуының өзі оған біреудің 

озбырлық жасап, қиянат жасауына жол бермеудің ежелден бергі кепілі тәрізді. 

„Жеті Жарғы“ мен қазіргі біздің заңдарымызды алатын болсақ,өзара ұқсастықтармен 

айырмашылықтарды да байқаймыз.Әрине,қазіргі заңдарымыз қоғамымызға сай болса да,“Жеті Жарғы“ арқылы 

дамып,ондан бастау алғаны белгілі.Азаматтық кодекстегі мұрагерлікпен салыстырып байқасақ. 

Азаматтық кодекстің 1061-1063-баптарында мынадай редакцияда жазылған: Заң бойынша мұрагер болу 

құқығын бірінші кезекте мұра қалдырушының балалары,оның ішінде қайтыс болған болғаннан кейін тірі туған 

балалары,сондай-ақ мұра қалдырушының жұбайы мен ата-анасы тең үлеспен алады деп көрсетілген.Егер 

бірінші кезектегі мұрагерлер болмаса,заң бойынша мұрагер болу құқығын екінші кезекте мұра қалдырушының 

бір әке,бір шешеден туған және әкесі немесе шешесі бөлек аға-інілері мен апа-қарындастары,сондай-ақ оның 

әкесі жағынан да,анасы жағынан да атасы мен әжесі-тең үлеспен алады. Сонымен қатар бірінші және екінші 

кезектегі мұрагерлер болмаса,заң бойынша мұрагер болу құқығын үшінші кезекте мұра қалдырушының 

әкесімен бірге туған ағалары мен апалары,нағашы ағалары мен нағашы апалары тең үлеспен 

алады.Осылайша,бұл мұрагерлердің жеті кезегі жалғасады[6]. 

Осы арада ұсқақтықтарына мән беретін болсақ,екеуінде де,ең бірінші кезекте балалары мен 

жұбайыларының қарастырған. Сонымен бірге тек алдымен жақын туыстарын содан кейін алыс туыстарын 

қамтыған.“Жеті Жарғы“ туған балаларына екі есе еншісі берілетінін айтылып,сонымен бірге әр адам 

меншігіндегі мал-мүлікті өз туысынан басқа адамға қалдыруға құқығы жоқ болғанын көруге болды. Қазақстан 

Республикасының Азаматтық Кодексінеде оған ешқандай шектеулер қойылмаған.Әрбкр азамат заңда 

белгіленген шекте мүлік иеленуге, пайдалануға және оған билік етуге құқығы бар.Азаматтық Кодексте 

мұрагерлік кезінде, бір жағынан, асырап алынған және оның ұрпақтары және екінші жағынан, асырап алушы 

мен оның туыстары қандас туыстарға теңеледі және т. с. с. Жақын туыстар деп ата-аналар, балалар, асырап 

алушылар, асырап алынғандар, ата-анасы бір және ата-анасы бөлек емес ағалы-інілер мен апалы-сіңлілер, аға-
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қарындастар, ата, әже немерелерді айтуға болады. Мұраны рәсімдеу - өте күрделі мәселелердің бірі. Бұл 

процедура көп уақытты және зор ықыласты қажет етеді. Құжаттар жинау, өтініштер мен арыздар толтыру, 

кезекке тұру, қателіктерді түзеу, мұрагерлер арасындағы келіспеушіліктер және басқа да мәселелер сот 

процесінің ұзарып кетуіне соқтырды. 

Азаматтық заңдар өздері реттейтін қатынастарға қатысушылардың теңдігін,меншікке қол 

сұқпаушылықты,шарт еркіндігін,жеке істерге кімнің болса да озбырлықпен араласуына жол беруге 

болмайтындығын,азаматтық құқықтарды кедергісіз жүзеге асыру, нұқсан келтірілген құқықтардың қалпына 

келтіріліуін, оларды соттың қорғауын қамтамасыз ету қажеттігін тануға негізделеді. 

Біздің елімізде мұрагерлік мәселелері ерекше назар аударатындай,өзінің маңыздылығын жоймай отыр. 

Мұрагерлік институттың  консервативтілігі соншалық, оған қандай да бір маңызды өзгерістерді қолдану мүмкін 

емес, себебі оны қайта қалпына келтіру қиынға соғады. Дегенмен де уақыт өз толықтыруларын енгізіп отыр, 

бұл өмірдің өзгеруімен,сондай-ақ адамдардың өз талаптарының өзгеруімен де байланысты. Мұндай жағдайда 

қоғамда болып жатқан өзгерістерге соқтықпайынша,мұрагерлік құқық институты өзгеріссіз қалуы мүмкін 

емес.Ол барлық құқық сияқты бүтіндей жаңа уақыттың және жаңа саясаттың талаптарына жауап беруі керек. 

Аталаған мәселелер теориялық деңгейде өңделмесе,мұрагерлік құқықтық қатынастарды реттейтін 

азаматтық заңдарды толық жетілдіру процесі қиындайды. 

Жоғарыда айтылған мәселелер және теориядағы мұрагерлікке қатысты өзге де мәселелер,заңдар мен 

тәжірибелер ғылыми-теориялық зерттеулерге мұқтаж.Сонымен қатар мұрагерлік құқық институтында 

құқықтық реттеулерді толық жетілдіру бойынша,соның ішінде меншік құқығына ие болу және мұрагерлік 

құқық институына қатысты өзге де мәселелерді өңдеу және оған баға беру керек.Мұрагерлік қатынастарды 

реттейтін негіздердің жүйесін дамыту мәселелерінің мәнін түсіну қажет,сонымен қатар нотариалды және сот 

тәжірибесінде азаматтардың мұрагерлік құқығын жүзеге асыру кезінде пайда болатын мәселелердің оңды 

жолдарын табу қажет.Осылардың барлығын ескерген жағдайда жасалған заң тұрақты,әрі мықты болуы 

азаматтардың өз ертеңіне сенімін арттыра түспек. 
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ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕ – САҚТАНДЫРУ ҚАТЫНАСТАРЫН ҚҰҚЫҚТЫҚ РЕТТЕУ 

 

Сақтандыру саласының еліміздің экономикалық нарығында нақты қызмет етуі азаматтарымызды 

материалдық шығыстарға ұшыраудан алдын алып, экономикалық пайда алуға кепілдік береді. Адамдардың 

өмірі түрлі қиын материалдық жағдайларға толы.  

Себебі қазіргі уақытта дамыған мемлекеттердің тәжірибесінде сақтандыру саласы экономиканың 

тұрақты көрсеткіші ретінде айқындалады. Біздің еліміздің экономикалық нарығында сақтандыруды құқықтық 

реттеуді жетілдіруге қатысты өзекті мәселелер бар деседе болады. 

Бұл тұрғыда Қазақстанда жүргізіліп жатқан құқықтық реформалардың бағыты сақтандыру мәселелерін 

тиімді, әрі заңдық тұрғыдан нақты шешуді көздейді. 2014 жылығы 17 қаңтардағы Қазақстан Республикасы 

Президентінің Қазақстан халқына «Қазақстан жолы – 2050: бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ» атты 

Жолдауында елдегі міндетті сақтандыру нарығын жетілдіру, оның ішінде міндетті медициналық сақтандыру 

туралы былай деген болатын: «Денсаулық сақтау саласындағы басты басымдық – алғашқы медициналық-

санитарлық көмекті дамыту. Міндетті медициналық сақтандыру енгізу мәселесін зерттеген жөн. Мемлекеттің, 

жұмыс берушілердің және қызметкердің денсаулық үшін ортақ жауапкершілігі – медициналық қызметтің 

барлық жүйесінің басты қағидаты. Спортпен шұғылдану, дұрыс тамақтана білу, жүйелі профилактикалық 

тексерілу – аурудың алдын алудың негізі» [1]. Осыған байланысты міндетті сақтандырудың түрлеріне 

қойылатын талаптар мен ережелер нақтылана түсті. Яғни, 2015 жылғы 16 қарашада Қазақстан 

Республикасының «Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру туралы» № 405-V ҚРЗ [2] Заңы қабылданды. 

Заң 2016 жылы күшіне еніп, ол бойынша атқару жұмыстары жүргізіліп жатыр. 

Елімізде міндетті сақтандыру түрлерін реттейтін заңдар бар, бірақ әліде болсын олқылықтар орын алуда. 

Мұның себебі, халықтың сақтандыру нарығын түсінуде міндетті сақтандыруды мемлекеттік реттеуді 

мелекеттік басқарумен шатастырып алуында және ерікті сақтандыруға өз еріктерімен,  саналы түрде бармауы 
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болып отыр. Оның өзінің тарихи себептерін сонау Кеңес үкіметінің құзыретіне жатқызамыз. Бұл туралы 

тәуелсіздік алғанымызға біраз жылдың жүзі болсада, сақтандыру нарығының өзі толықтай, қарқынды жүзеге 

асып кетпегенінен көруге болады. Сол үшін сақтандыруды құқықтық реттеу жағын қайта қарау маңызды мәнге 

ие. 

Сақтандыру қызметімен байланысты қатынастар 2000 жылғы 18 желтоқсанда қабылданған 

«Сақтандыру қызметі туралы» [3] заңымен реттелінсе, ал, сақтандыру шартымен және сақтандырумен 

байланысты даулы мәселелер Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексімен реттелінеді [4].  

Сақтандыру азаматтар мен заңды тұлғалардың мүліктік мүдделерін қорғау, яғни, оны ақшалай негізде 

жүзеге асырады, айналып келгенде материалдық қатынастар пайда болады. Азаматтар мен заңды тұлғаларадың 

мүліктік мүддесінің қорғалуын үш аспектіні көрсетеді. Біріншіден, заңдық аспекті ретінде сақтандырушының 

мүліктік мүдделерін және сақтанушының сақтандырылған мүліктік мүдделерін заңмен қорғауды қамтамасыз 

етеді. Егер сақтандырушы сақтанушының мүліктік мүдделерін сақтандырған кезде құқықбұзушылыққа жол 

беретін болса, жауапкершілікке тартылады. Сондай-ақ, заңмен реттелетін міндетті сақтандырудың түрлерінде 

мүліктік мүддесі бар қатысушы азаматтардың құқығын қорғауға кепілдік береді. Ал сақтандырушыға 

көрсетілетін заңи көмек сақтандырушының қаржылық тұрақтылығын қамтамасыз ету бойынша талап етіліп 

отырады. 

Екіншіден, материалдық аспекті ретінде, сақтанушы азаматтарға, сақтандырылған адамға, пайда 

алушыға өздерінің шығындарын өтеп алуға үлкен мүмкіндік жасайды. Себебі, сақтандыру оқиғасы болған 

кезде, сақтандырушымен жасалған келісімшартқа сай сақтанушы мүліктік мүддесіне өзінің төлемақысын ала 

алады. Сақтандырушы тарапынан емес, жасалған шартқа негізделген материалдық көмек болады. 

Сақтанушыны материалдық жағынан қамтамасыз етеді. Осы жерде айта кететін жайт, материалдық көмек тек 

сақтанушыны қамтып қана қоймайды, сондай-ақ сақтандырушыныда қамтиды. Неге дегенде, сақтандырушы 

сақтанушымен сақтандыру келісімшартын жасағаны үшін, сақтандыру сыйақысын алады. Бұлда 

сақтандырушыға келетін пайда немесе материалдық көмек деуге болады. Сондықтан материалдық көмек екі 

жаққада тиімді әдіс. 

Үшіншіден, сақтандыру қатынастарын жүзеге асыру психологиялық жағынан өте жағымды болып 

келеді. Себебі, адам сақтандырған мүліктік мүддесі үшін әрқашанда жақсы ойда жүреді. Егер мүлкіне немесе 

өзіне зиян келген жағдайда оның сақтандырылып, мүліктік жағынан қорғалып тұрғаны оған үлкен көтермелеу 

жағдайын туғызады. Мәселен, егер адам сақтандырылуға тиісті жағдайлардан сақтандырылмаса, онда оқыс 

оқиғадан келген шығындардың орынын өзі толытыру керек болады. Ол өз кезегінде оған ауыр психологиялық 

соққы болуы мүмкін. Сондықтан мүліктік мүддесі сақтандырылған болса, мүліктік мүддесі жағынан шығыны н 

өтеп беретін сақтандыру ұйымының бар болуы оған жақсы ойлап жүруге көп көмек береді. 

Ескере кететін жайт, заңдық және психологиялық аспектілер материалдық аспектісіз-ақ пайда бола 

береді. Сақтандыруды жүзеге асыру кезінде сақтандыру төлемі болмауы да мүмкін, себебі ол сақтандыру 

жағдайының болу, болмауына тәуелді. Осылайша, сақтандырушы сақтандыру қатынасына  түскенде 

сақтандыру жағдайы әсерінен келген залалды жоюға көмектесетін, сақтандыру төлемін жүзеге асыруға қызмет 

етеді. 

Заңдық және психологиялық аспектілерде сақтандырушы сақтандырудан алған материалды емес игілікті 

көрсетеді. Бұл игілік өзінің құндылығын және өзінің тұтыну құнын көрсетеді. Сақтандырудың материалды 

аспектісі, сақтандырумен қарастырылған сақтандыру және басқа да төлемдер сияқты материалды игілік түрінде 

көрсетіледі. 

Бізде халық сақтандыру жүйесінің пайдасы туралы әлі де толық білмейді. Шетелде – сақтандыру 

дегеніміз тұтастай мәдениет. Яғни, жоғары жалақы алатын адамдар өздерінің алдағы өмірін лайықты табыспен 

қамтамасыз еткілері келеді, сондықтан да сақтандыру компанияларына шарт жасасу үшін ерікті түрде жүгінеді. 

Зейнеткерлікке шыққаннан кейін шарт бойынша аударған қаржысымен өзін қаншалықты қамтамасыз етсе, 

сонша зейнетақы алатын болады. Демек, азамат бұған өзіне лайықты өмірді қамтамасыз ету үшін барады. 

Әрине, сақтандыру мәдениетін дамыту шарттарының бірі – ол азаматтардың табысын арттыру арқылы 

халықтың өмір сүру деңгейін көтеру. Жалпы алғанда бір адамның болашағын инвестициялау мәдениеті мен 

өмір сүру деңгейі бойынша тұтастай мемлекеттің даму деңгейін айқындауға болады. 

Сақтандыру қызметінің дұрыс жүзеге асырылуы үшін бұл қызметке мүдделі тараптардың арасында өзара 

сенімді келісім болуы керек. Сондай-ақ, бұл келісім құқықтық жағынан жоғары деңгейде қамтамасыз етілуі 

тиіс. Осы тұрғында сақтандыру қызметі сақтандыру шарты арқылы жүзеге асырылады. 

Сақтандыру қызметінің бірден-бір көрінісі ретінде табылатын сақтандыру шартының құқықтық жағынан 

қажетті деңгейде қамтамасыз етілуі кезек күттірмейтін жағдай. Тек соңғы уақытта ғана бұл мәселе өз шешімін 

тапқан сияқты. Қоғамдағы ең басты қажеттіліктердің бірінің дұрыс жүзеге асырылуының нысаны болып 

табылатын сақтандыру қызметінің маңызы, нарықтық жағдайда қалыптасу ерекшілігі және сақтандыру 

шартының осы қызмет аясындағы алатын орны, мазмұны, бұл шарттың жасалу, өзгертілу, тоқтатылу 

ерекшеліктері бұл тақырыпты жан-жақты игеремін деген кез-келген тұлға үшін маңызды. Осы сұрақтардың 

жауабы және бұл сұрақтармен байланысты басқа да мәселелер алда кең тұрғыда, жан-жақты қарастырылуы 

қажет. 

Әлеуметтік сақтандыруды жүзеге асыруға қатысатын мемлекеттік сақтандырудың ең негізгісі мақсаты 

пайда табу емес, сондықтанда жиі кездесетіні сақтандыру операцияларын жүзеге асыру барысында олар 

шығында қалады. Әлеуметтік сақтандыруды мемлекет әрқашанда қатаң міндетті әлеуметтік сақтандыру 
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заңымен белгілейді. Cондықтан cақтандыру қартынастарының қатысушылары өздерінің еріктерін шарт 

негізінде белгілей алады.  

Қауіпті орындарда жұмыс істейтін тұлғалар жоғары тәуекел жағдайында әрекет етеді. Бұларға 

өртсөндірушілер, қорғаныс саласының қызметкерлері, құтқарушылар, инкассаторлар, шахтада жұмыс 

істейтіндер және тағы басқа мамандық өкілдерін жатқызуға болады. Оларды жұмысқа қабылдау немесе 

қызметке шақыру кезінде сәйкесінше министрліктер, ведомостволар және өзге де ұйымдар көрсетілген 

тұлғалардың қайтыс болуы немесе еңбек қабілеттілігін жоғалту жағдайында олардың өмірін және денсаулығын 

сақтандыру міндетін өзіне алады. Мемлекттің азаматтары қартайғанда және осыған байланысты еңбек 

қабілеттігінің төмендеуіне орай өмір сүруге қажетті минимумды қамтамасыз ету мақсатында арнайы 

ұйымдардың қызметіне жүгінеді. Бұл ұйымдар азаматтардан үнемі не бір мезгілде белгілі бір төлемдер жарна 

ала отырып, белгіленген жағдайлар орын алған жағдайда (мәселен, белгіленген жасқа жетуі) оларға, 

жарналардан әлде қайда артық, кепіл етілген сомаларды төлейді. Ал енді, сақтандыру компаниялары тіптен 

кейбір уақыттарда сақтандыру сомасын төлемей қалып жататын кездерде болады. Бұған көбінесе сақтандыушы 

ұйымдардың өз міндеттерінен қашқалақтап, сақтандыру оқиғасынан келген зиянның орынын толытыру немесе 

өтеп беру міндетін орындамай жататындығы. Яни, сақтандыру сомасын алудың жолын күрделендіріп жібереді. 

Осыған байланысты адамдар көп жағдайда бұл процестің соңына дейін жете алмайды. Сондықтан болар мүлкін 

немесе өмірі мен денсаулығын т.б. сақтандырығысы келетін адамдар осы қиындықтың салдарынан сақтандыру 

ұйымдарына бара бермейді. Осындай процесті оңайлату немесе жеделдету бағытында сақтандыру 

ұйымдарының өз міндетін орындаудан жалтаруға мүмкіндік беремейтін, жауапкершілік шектері туралы, сотқа 

бармай-ақ шешу жолдарын ұсынған дұрыс немесе осы жадайдан қорғайтын арнайы ұйым керек. Сақтандыру 

міндеттемесінің бұзылу жағдайындағы тараптардың жауапкершілігін қарастыруды талқылай келе сақтандыру 

заңнамасына өзгеріс енгізу мәселесінде шешу алда ойланатын жайт. 

Сақтандыру қатынастырының тұрақты дамуына кедергі келтіріп отырған бірнеше мәселені келтіре 

кетсек. Біріншіден, көпсалалы сақтандыру қатынастарына түсетін кезде еліміздің сақтандыру нарығынан оңай 

шығып кете алатындай сақтандыру ұйымдарының қаржылық тұрақтылығының жетіспеуі. 

Екіншіден, сақтандырушылық қатынастарда көптеген шаруашылық субьектілердің болуы, 

сақтандырудың мүддесін қорғау кезінде мамандандырылған тиімді қызметтерді көрсетудің жоқтығы. 

Үшіншіден, ұлттық сақтандыру ұйымдары қызметінің барысында жаңа бағыттарды дамытудың тұралап 

қалуы. Олардың бұрынғы ескі, қайталанатын жоспармен жұмыс жасап жатуы. 

Сақтандыруға қатысты заңнаманың олқылық жақтары жоқ емес. Ал шындығында, сақтандыру 

қызметінің басты түйткілі халықтың қалай сақтануды білмеуінен емес, сақтануға мүмкіндік беретін табысының 

аз болуынан туындап отырған жоқ па екен?! Сондықтан шетелдерде бұл қызмет жүйесінің жоғары деңгейде 

дамуын зерттеп, талдаған дұрыс. Оларда сақтанудың мәдениеті жоғары дейді мамандар. Шетелдерде кез-келген 

азамат өзінің ертеңгі өмірін қамтамасыз етуді, болуы мүмкін қиын жағдайда тал қармап қалмауды – басты 

қажеттіліктердің бірі деп санайды. Сол үшін де сақтандыру компанияларын өздері іздеп барып, олармен 

міндетті түрде шарт жасасады екен. Ал бізде, сақтандыру шартын көбінесе сақтандырудың заңмен көзделген 

міндетті түрлерімен ғана жасалатыны белгілі. Тек ерікті сақтандыруды санаулы адамдар жасайды. Бүгінде 

күтпеген жерден еліміздің біраз аймақтарының (Қарағанды, Павлодар т.б.) қыстан шыға бере тап болған 

үйлерді су басу апаты мәселесі басты орында. Егер осындай жағдайларда материалдық мүліктік мүдделерді 

қорғау, шығынның орынын толтыру мақсатында алдын ала сақтандырылып қойған кезде көптеген жеңілдіктер 

орын алушы еді. Тіптен мемлекеттің өзі жауапкершіліктен құтылуға себеп болуы мүмкін. Мұны дамыған елдер 

тәжирбесінен кездестіруге болады. Сондықтан үйлерді сақтандыруды әрине, заңмен міндетті етіп енгізу 

қиындық тудыратын жағдай. Себебі жоғарыда айтқандай халқымыздың материалдық жағдайы көтермейді. 

Осындай мәселеден құтылу үшін мемлекет болып ат салысып, көмектессе қалай болар еді деген ұсыныс бар. 

Мысалы, біздің елде «өсімдік шаруашылығындағы міндетті сақтандыру туралы» [5] заң бар. Осы заңның 

негізінде ауылшаруашылығындағы кәсіпкерлер ауыл шаруашылығы дақылдарын (дәндi, майлы дақылдар, 

қант қызылшасы, мақта) өңдеу процесiнде алынған өнiмдерін сақтандырып қоюға міндетті.  

Міндетті сақтандырудың бұл түрінің ерекшелігі сол оны мемлекеттік қолдаудың болуында. Яғни, 

міндетті сақтандырудың бұл түріне мемлекеттік қолдаудың болуы осы салаға бюджет қаражатын бөлуден 

көрінеді. Мәселен, «Өсімдік шаруашылығындағы міндетті сақтандыруды қолдау үшін бөлінетін ақшаны 

пайдалану қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 29 қарашадағы №1133 

Қаулысында (өзгерістер мен толықтырулар 1.11.2013 №1195) былай делінген «Өсімдік шаруашылығындағы 

міндетті сақтандыруды қолдау үшін бөлінетін бюджет қаражаты және уақытша бос ақшаны Қазақстан 

Республикасы Ұлттық Банкіндегі депозиттерге және мемлекеттік бағалы қағаздарға орналастырудан түскен 

кірістер есептелетін Ұлттық Банктегі шоттағы ақша пайдаланылады» [5]. Міне осы сияқты, тек қана 

мемлекетке пайда келтіретін кәсіп түрлерін ғана мемлекеттің қолдауына ие болмай, сондай-ақ, қарпайым 

халықтың жағдайында ескеріп, олардың мүліктік мүдделерін сақтандыруға мемлекеттен қолдау болып, көмек 

қаржы бөлінсе. Сонда ғана ауырып ем іздегенше, ауырмай тұрып ауырмаудың жолын тапқан болар едік. 

Қоғамдағы әрбір адамның өзінің өміріне қауіп төндіретін және ол ондай жағдайды жалғыз өзі түзете 

алмайтын жағдайлар да болатынын атап өткен жөн. Осыған байланысты сақтандыру нарықтық экономика 

жағдайында жұмыс істейтін халықты әлеуметтік қатерден әлеуметтік қорғау нысандарын айқындайды.  

Міне осындай мәселелер төңірегінде оларды төмендегідей шешу жолдарын ұсынылды: 

- сақтандыру нарығының тұрақты түрде сенімді дамуы, олардың өз функцияларын жоғары дәрежеде 

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/P1300001195#z3
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атқаруы өздігінен орындалмайды, нәтижелі сақтандыру саясатын жүргізуге және тиімді мемлекеттік реттеуге 

байланысты дамиды, сол үшін тиімді мемлекеттік сақтандыру саясаты болуы; 

- қоғамдағы өмір сүрудің сапасын жоғары деңгейге көтеру үшін, сақтандыру саласында шараларды 

қолданбалы түрде іске асыру; 

- сақтандыру қызметіне жүгінуді халықтың болашақтағы өмір сүруіне, қызметіне, табиғи апаттар мен 
техногендік қолайсыз жағдайлардан өзіне сенімді болуына әсер ететінін жағдайларды жиі жарнамалау; 

- сақтандыру ұйымдарының қызметіне қашықтықтан интернет арқылы бақылауды жүзеге асыру; 
- сақтандыруды құқықтық реттеуге қатысты көптеген елдердің тәжірибелері зерттеп, оларды Қазақстан 

жағдайында қолдануды жүзеге асыру; 

- сақтандырудың мiндеттi түрлерін жүзеге асырғанда олардға қаржылай көмектесу тетіктерін қарастыру. 
Қазіргі таңда мемлекетіміздің сақтандыру саласындағы мәселелерді дамытудың маңыздылығы зор. 

Себебі дамыған мелекттердің басым көпшілігінде сақтандыру нарығы экономиканы, халықтың әлеуметтік 

жағдайын көтеруде негізгі ролді атқарады. Сондықтан өзіміздің ұлттық сақтандыруды толық қалыптастыру 

басты орында. Пайдасы зор салаларды қалыпты етіп алу, халық үшін, еліміздің экономикасы үшін мәні үлкен. 

Халықтың басым көпшілігі қандай да бір мәселе туындай қалса қаражат жағынан жетіспей шырылдап жүреді. 

Сол үшін қаражаттарды тиімді, әрі пайдаға орай қолдануға мүмкіндік тудыратын сақтандыру қатынастарын 

дамытуға қызмет еткен дұрыс. Сақтандыруды қолға алу ел ішіндегі халықтардың белсенділігін, тұрақты 

экономика базисінің дамуына әсері болмақ, сондай-ақ, сақтандыру саласыны жетілдіру ел халықының алдағы 

өмірінің жақсаруына, табиғаттың қолайсыз жағдаqы мен әртүрлі техникалық жағымсыз оқиғалардан 

адамдардың қаражатты жұмсау жағынан пайдасы мол болмақ. 

Қорыта айтқанда сақтандыруды жетілдіру және құқықтық тұрғыдан реттеу оның болашағының бар 

екенін және адамдар арасында сенім тудыратын және сақтандыру қатынастарын тиiмдi реттеудегi манызы зор. 
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ҚР-ДА ЖАҢА ЕҢБЕК ЗАҢНАМАСЫНА СӘЙКЕС ЕҢБЕККЕ АҚЫ ТӨЛЕУДІҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 
 

Қазақстан Республикасының Конституциясы еңбек үшін қандай да бір кемсітусіз және заңда көзделген 

ең төмен мөлшерден кем емес ақы алу құқығын бекіткен[1]. Еңбекақы жүйесінде ҚР жаңадан қабылданған 

Еңбек кодексінің маңызы зор. ҚР еңбек кодексінің 107-бабына сәйкес: 

1. Жұмыскерге жалақы жұмыс берушідегі қолданыстағы еңбекке ақы төлеу жүйелеріне сәйкес еңбек 

шартында белгіленеді. 

2. Еңбекке ақы төлеу жүйесі еңбек, ұжымдық шарттардың талаптарында және (немесе) жұмыс берушінің 

актілерінде айқындалады. 

3. Жұмыс беруші жұмыскерлердің өндіріс тиімділігі мен орындалатын жұмыстардың сапасын 

жоғарылатуға мүдделілігін арттыруды күшейту үшін ұжымдық шарт талаптарында және (немесе) жұмыс 

берушінің актілерінде айқындалған сыйлықақы беру жүйелерін және еңбекті ынталандырудың басқа да 

нысандарын енгізе алады. 

4. Еңбекке ақы төлеу жүйесі біржолғы ынталандырушы төлемдерді есепке алмағанда, жұмыскерлер 

жалақысының кемінде 75 пайызы болатын негізгі жалақы үлесін қамтамасыз етуге тиіс. 

5. Келісімдерде, еңбек, ұжымдық шарттарда және жұмыс берушінің актілерінде айқындалған еңбекке 

ақы төлеу талаптары осы Кодексте және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық 

актілерінде белгіленген талаптармен салыстырғанда нашар бола алмайды.[2] 

Жұмыскерлерге қойылатын біліктілік талаптары мен белгілі бір жұмыс түрлерінің күрделілігі кәсіптік 

стандарттар негізінде, ал олар болмаған кезде Жұмыстар мен жұмысшы кәсіптерінің бірыңғай тарифтік-

біліктілік анықтамалығы, Басшылар, мамандар және басқа да қызметшілер лауазымдарының, жұмысшы 

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z1400000257#z1006
http://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z1500000422#z69
http://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z1400000269#z1361
http://adilet.zan.kz/kaz/docs/P1300001195#z3
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кәсіптерінің тарифтік-біліктілік сипаттамаларының біліктілік анықтамалығы және ұйымдар басшылары, 

мамандары және басқа да қызметшілері лауазымдарының үлгілік біліктілік сипаттамалары негізінде 

белгіленеді. 

Еңбек кодексінің 1- бабында еңбекке ақы төлеу – осы Кодекске және Қазақстан Республикасының өзге 

де нормативтік-құқықтық актілеріне, сондай-ақ келісімдерге, еңбек, ұжымдық шарттарға және жұмыс 

берушінің актілеріне сәйкес жұмыскерге еңбегі үшін берілетін сыйақының міндетті төлемін жұмыс берушінің 

қамтамасыз етуіне байланысты қатынастар жүйесі, ал жалақы – жұмыскердің біліктілігіне, орындалатын 

жұмыстың күрделілігіне, санына, сапасына және жағдайларына қарай еңбек үшін төленетін сыйақы, сондай-ақ 

өтемақы және ынталандыру сипатындағы төлемдер деп анықтама береді.  

Қазақстан Республикасының заңдарында еңбек үшін қандай да бір кемсітусіз және заңда белгіленгеннен 

төмен емес ақы төлеу қағидасы белгіленген.  

ҚР Конституциясы және ҚР еңбек заңдары бірдей еңбек үшін, яғни, бірдей ұзақтықтағы, күрделіліктегі 

еңбек үшін жыныс, нәсіл, жас, ұлт және т.б. белгілері үшін кемсітусіз бірдей ақы төлеуді кепілдейді.  

Еңбек кодексінің 102-бабында еңбекке ақы төлеу саласындағы мемлекеттік кепілдіктер көрсетілген: 

1) айлық жалақының ең төмен мөлшерін; 

2) сағаттық жалақының ең төмен мөлшерін; 

3) үстеме жұмысқа ақы төлеуді; 

4) мереке және демалыс күндеріндегі жұмысқа ақы төлеуді; 

5) түнгі уақыттағы жұмысқа ақы төлеуді; 

6) жұмыскердің жалақысынан ұстап қалудың мөлшерін шектеуді; 

7) жалақы төлеудің тәртібі мен мерзімдерін қамтиды. 

Жалақының мөлшері мен ең төменгі шегі туралы еңбек кодексінің 103-104 баптарында айтылады. 

Жұмыскердің айлық жалақысының мөлшері жұмыскердің біліктілігіне, орындалатын жұмыстың 

күрделілігіне, санына және сапасына, сондай-ақ еңбек жағдайларына қарай сараланып белгіленеді. Айлық 

жалақының мөлшері ең жоғары мөлшермен шектелмейді. Жалақы жұмыскерге жұмыс уақытын есепке алу 

бойынша жұмыс берушінің құжаттарында есепке алынған нақты жұмыс істеген уақыт үшін төленеді. 

Ең төмен жалақы мөлшері меншік нысанына қарамастан, ұйымдарда жалданып жұмыс істейтін 

адамдарға ақшалай төлемдердің Қазақстан Республикасының Конституциясы кепілдік берген ең төмен 

мөлшері. 2016 жылғы ең төменгі жалақы мөлшері 22859 теңге болып белгіленді. Ең төмен жалақы мөлшері 

шектелмеген, тек ол салықтармен реттелуі мүмкін. Нақты қызметкердің еңбегіне ақы төлеу жұмыс берушімен 

арадағы өзара келісімнің негізінде жүзеге асырылады. Әрбір қызметкердің еңбектегі табыстары оның жеке 

салымына және еңбегінің соңғы нәтижелеріне байланысты болады. Еңбекке ақы төлеудің нысандары, жүйелері 

және тарифтері ұжымдық шарттармен және келісімдермен белгіленеді. Бұл ретте ескеретін жайт, заңда 

белгіленген ең төмен мөлшерден кем емес ай сайынғы жалақы алу құқығын айлық кезеңге есептелген еңбек 

нормасын орындайтын қызметкерлер ғана иеленеді. 

Ең төмен жалақы мөлшеріне қосымша ақылар мен үстеме ақылар, сыйақылар және өзге де көтермелеу 

төлемдері енбейді. Бұл дегеніміз, қосымша ақылардың, үстеме ақылардың, сыйақылардың және өзге де 

төлемдердің барлық түрлері негізгі жалақының құрамына енеді, ал бұл жалақының мөлшері заңда белгіленген 

ең төмен мөлшерден кем болмауы тиіс. Басқаша айтар болсақ, жалақы – бұл жұмыс істеп тапқан ақы және осы 

қасиетімен ол жәрдемақылардан, қосымша ақылардан, үстеме ақылардан, кепілдік және өтемақылық 

төлемдерден, сонымен қатар, еңбектің нәтижесінде алынатын табыстан ерекшеленеді. Бұл жерде ескеретін 

маңызды жайт, жалақы – бұл қызметкер жұмыс істеп тапқан өнім құнының бір бөлігі ғана. Оның басқа 

бөліктеріне қызметкер емес, жұмыс беруші (табыс ретінде) мен мемлекет (жұмыс беру мен қызметкерге табыс 

салығын салу арқылы) билік жүргізеді. Қызметкерге еңбек шарты бойынша төленетін жалақы азаматтық 

шарттар бойынша төленетін еңбек ақысынан мыналарымен ерекшеленеді: істелінген жұмыс үшін жүйелі түрде 

төленеді, ал еңбекпен байланысты азаматтық шарттар бойынша – бұл еңбектің заттанған нәтижесінің, яғни, бір 

рет төленетін еңбектің соңғы өнімінің құны; · негізгі және қосымша бөліктерге (үстеме ақылар, қосымша 

ақылар, сыйақылар жіне т.б.), ал азаматтық шарттар бойынша еңбекақы бұлай бөлінбейді; · белгілі бір 

құқықтық ұйымдастырушылық сипатқа ие, ал азаматтық шарттарда, мысалы, өзіндік мердігерлік, тапсырма 

шарттары бойынша еңбекке ақы төлеуге мұндай сипат тән емес; қызметкер өзінің жалақысы қалай өсуі немесе 

төмендеуі мүмкін екенін алдын-ала біледі, бұл қызметкерді белсендете түседі, ал бұл азаматтық-құқықтық 

шарттар бойынша еңбекке ақы төлеуге тән емес; ең төмен жалақы мөлшері белгіленген, еңбекпен байланысты 

азаматтық шарттарда ешбір шектеулер белгіленбеген. Жалақыны құқықтық ұйымдастырудың екі әдісі бар: 

орталықтандырылған (мемлекеттік) және орталықтандырылмаған (локальдық). Қазіргі кезде жалақыны 

орталықтандырылған мемлекеттік реттеу тек бюджеттік ұйымдар үшін қалған. Нарықтық қатынастардың 

қалыптасу жағдайында жалақы мөлшерін шарттық реттеудің негізінде белгілеу күннен- күнге ерекше мәнге ие 

болып келе жатыр. Еңбекке ақы төлеуді белгілеудің шарттық әдісіжеке еңбекжәне ұжымдық шарттардан бастап 

басты әлеуметтік-әріптестік келісімдерге дейінгі шарттардың барлық деңгейлерінде орыналады. Еңбекке ақы 

төлеуді орталықтандырылған мемлекеттік реттеу еңбекке ақы төлеудің тарифтерін, қызметкерлердің барлық 

санаттары үшін еңбекке ақы төлеуде Бірыңғай тарифтік жүйені қолданудың негізгі ережелерін, 

қызметкерлердің біліктілік топтары арасында түрлерге бөлінген разряд аралық тарифтік коэффиценттерді және 

т.б. мемлекеттің белгілейтінін білдіреді. Жалақыны орталықтандырылған реттеу мемлекеттік нормалау әдісін 
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білдіреді. Басқаша айтар болсақ, мемлекет белгілі бір мамандық, кәсіп, лауазым қызметкерлерінің жалақысын 

олардың біліктілігіне қарай белгілейді. 

Мемлекеттік емес меншік нысанындағы ұйымдар тарифтік ставкаларды еңбекке ақы төлеудің ең төмен 

мөлшері ретінде пайдалана алады. 

Жалақының жүйесі және еңбекті нормалау – бұл еңбек үшін ақының мөлшерін оның нақты 

шығындарымен немесе нәтижелерімен өлшеудің белгіленген тәсілі. Еңбекке ақы төлеудің әр түрлі жүйелері 

бар, алайда, негізгілері ретінде екі жүйені атауға болады: мерзімді және кесімді. Еңбекке ақы төлеудің мерзімді 

жүйесі жұмыс істелінген уақыт үшін ақы төлеуді тарифтік ставканың негізінде жүргізуді көздейді яғни бұл 

жүйеде қызметкердің жалақысы оның тарифтік ставкасына және іс жүзінде жұмыс істелген уақытқа 

байланысты болады. Мұндай жалақының мөлшерін келесі формула бойынша анықтауға болады: Жм = Тс х У 

Бұл жерде: Жм– мерзімді қызметкердің жалақысы; Тс – тарифтік ставка; У – қызметкердің іс жүзінде жұмыс 

істеген уақыты (күндер, сағаттар, айы). Еңбекке ақы төлеудің кесімді жүйесі қызметкерлер үшін айлық 

лауазымдық еңбекақы мөлшері түрінде белгіленеді, сонымен қатар, еңбекті ұйымдастыру нысаны сағаттық 

(айлық) тарифтік ставка немесе лауазымдық еңбекақы мөлшері ретінде жеке жұмыс нормасын белгілеуге 

мүмкіндік беретін қызметкерлер үшін де белгіленуі мүмкін. Кесімді жүйеге негізделген жалақының мөлшерін 

мына формуламен анықтауға болады: Жк = R х Ө Бұл жерде: Жк – қызметкердің кесімді жүйеге негізделген 

жалақысы; R - өнімнің (орындалған жұмыстың) бірлігінің кесімді бағасы; Ө - өндірілген өнімнің (орындалған 

жұмыстың) белгіленген өлшемдерге сәйкес саны. Кесімді жалақы іс жүзінде өндірілген өнім үшін алдын-ала 

белгіленген кесімді бағаға сәйкес жүргізіледі.[3] Жалақының кесімді жүйесі жалақының еңбек нәтижелеріне 

тікелей тәуелділігін белгілейді, сол арқылы қызметкердің еңбек өнімділігін арттыруға материалдық 

мүдделілігін арттырады. Бұдан шығатын қорытынды, кесімді жүйе кезінде қзыметкердің жалақысы тек 

орындалған жұмыс нормасына тәуелді болады және ешқандай шектермен шектелмейді. Еңбекке ақы төлеудің 

кесімді жүйесі келесі түрлерге бөлінеді: жеке, ұжымдық (бригадалық), жанама, кесімді-прогрессивтік, кесімді-

сыйақылық, аккордтық. Еңбекке ақы төлеудің жеке кесімді жүйесі кезінде жалақы әрбір қызметкердің жұмыс 

істеген нормасы үшін жеке-жеке анықталады. Бұл жүйе әрбір қызметкердің еңбегін нақты есепке алу 

мүмкіндігі бар жұмыстарда қолданылады. Бұл кезде жалақы нақты қызметкердің жасаған жарамды өнімінің 

санына және өнім бірлігінің кесімді бағасына тәуелді болады. Еңбекке ақы төлеудің ұжымдық кесімді жүйесі 

жұмысты бір қызметкердің орындауы мүмкін болмаған кезде қолданылады. Бұл жүйе кезінде жалақы ұжым 

(бригада) мүшелерінің разрядтарына және жұмыс істелген уақытқа сәйкес ұжым (бригада) мүшелерінің 

арасында бөлінеді. Еңбекке ақы төлеудің жанама кесімді жүйесі кезінде көмекші немесе қосалқы қызметкердің 

еңбегіне ақы төленеді. Оның жалақысы ол қызмет көрсететін кесімді қызметкердің (негізгі қызметкердің, 

кесімді қызметкерлер тобының) еңбегінің нәтижесіне тәуелді болады. 

Еңбекке ақы төлеудің кесімді-прогрессивтік жүйесі кезінде нормаларды орындаудың алдын-ала 

белгіленген белгілі бір деңгейінен бастап орындалған операциялар, бөлшектер және өнімдер үшін кесімді 

бағаның өсуі орын алады. Бірдей операция, бөлшектер және т.б. үшін әр түрлі ақы төленеді, норманы орындау 

жоғары болған сайын орындалатын жұмыс бірлігі үшін төленетін ақы да өсе түседі. Кесімді-прогрессивтік ақы 

төлеу кезінде қызметкердің жалақысы орындалған жұмысқа қарағанда жылдамырақ өседі. 

Бұл жағдай кесімді-прогрессивтік жүйесін жаппай және тұрақты түрде қолдану мүмкіндігін 

болдырмайды. Бұл жүйе жоспарды орындаумен байланысты қандай да бір себептермен қолайсыз жағдайлар 

орын алған және нормаларды орындауда қосымша материалдық мүдделілікті туындату қажеттігі туған кездегі 

учаскелерде шектелген мерзімге (3-6 ай) енгізіледі. 

Еңбекке ақы төлеудің кесімді-сыйақылық жүйесі белгіленген еңбек шарасына сәйкес есептелетін негізгі 

жалақыға қоса қосымша ақы – сыйақыларды енгізуді білдіреді. Сыйақыларды төлеу белгіленген нормалармен 

салыстырғанда қосымша нәтижелерге жетумен байланысты. 

Кәсіпорында немесе ұйымда еңбекке ақы төлеудің нақты жүйесін белгілеу еңбек нормаларына (жұмыс 

істеу, уақыт, қызмет көрсету нормалары) негізделеді. Еңбек нормалары дегеніміз не және еңбек нормаларының 

қандай түрлері болуы мүмкін? Еңбек нормасы ретінде қызметкер үшін белгіленген жұмыстың уақыт 

бірлігіндегі (сағат, ауысым, күн, апта, ай) көлемі. Жұмыстың бұл көлемін қызметкер қалыпты жұмыс 

жағдайларында белгілі бір уақыт бірлігінде орындауы тиіс. Жұмыстың қалыпты жағдайларын қамтамасыз ету 

міндеті басшылыққа жүктеледі. 

Басқаша айтар болсақ, басшылық құралдардың, механизмдердің, жабдықтардың, құрылғылардың 

ақаусыз күйін қамтамасыз етуге, қызметкерді шикізатпен, жұмысқа қажетті материалдармен, техникалық 

құжаттармен, аспаптармен, электр энергиясымен, сонымен қатар, қауіпсіз және қалыпты еңбек жағдайларын 

уақтылы қамтамасыз етуге міндетті. Еңбек нормаларына мыналар жатады: жұмыс істеу нормалары; уақыт 

нормалары; қызмет көрсету нормалары; ірілендірілген және кешенді тапсырмалар. Еңбек нормалары бірыңғай, 

типтік, салааралық (ведомстволық) және локальдық болуы мүмкін. Әдетте тәжірибеде типтік немесе 

салааралық нормалардың негізінде жасалатын локальдық нормаларды қолданады. Жұмыс істеу нормалары – 

бұл қызметкердің белгілі бір уақыт нормасында (сағат, күн, ауысым, апта, ай) орындауы тиіс жұмыс 

операцияларының немесе өнімнің бірлігінің белгілі бір саны. Мысалы, жұмыс ауысымында токарь 6 бөлшек 

жасауы тиіс делік, бұл жерде 6 (бөлшек) – жұмыс істеу нормасы. Уақыт нормасы – бұл қызметкердің осы кезде 

белгілі бір жұмыс операцияларын немесе өнім бірлігінің белгілі бір санын жасауы тиіс жұмыс уақытының 

саны. Мысалы, наубайшы 8 сағатта тәтті өнімдер шығаратын пешті № рет қосуы тиіс делік, бұл жердегі 8 сағат 

– уақыт нормасы. Уақыт нормалары мен жұмыс істеу нормалары бұрыннан қолданылып келе жатқан және 
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нормалардың кең тараған түрлері болып табылады. Олар кесімді қызмет атқаратын қызметкерлердің еңбек 

тапсырмаларын анықтау, мерзімді қызметкерлерге беретін тапсырмаларды есептеу, қызметкерлер мен инженер-

техник қызметкерлердің тұрақты жұмысын нормалау үшін қолданылады. 

Қызмет көрсету нормасы – бұл бір қызметкер жұмыс істейтін немесе қарайтын алаңдардың, 

станоктардың, құралдардың, механизмдердің саны. 

Мысалы, бір еден жуушы қызметкер күн сайын № метр еден мен баспалдақ жууы тиіс десек, онда № 

метр – қызмет көрсету нормасы болып табылады. Қызметкерлер санының нормасы – бұл өздерінің еңбек 

учаскесінде жұмыс істеуі тиіс, белгілі бір мамандыққа және/немесе біліктілікке ие қызметкерлердің саны. 

Мысалы, тігін цехында № қызметкерлер жұмыс істеуі немесе № оқушыға R оқытушы болуы тиіс делік. 

Бұл жердегі №, R – қызметкерлер санының нормасы. Ескеріп өтетін бір жайт, сандық норма мен қызмет 

көрсету нормасы өзара байланысты. Қызмет көрсету нормасы сандық норманы анықтайды және керісінше. 

Қызмет көрсету нормалары мен сандық нормалар қызметкер белгілі бір уақыт бірлігінде (уақыт нормасында) 

жұмыс істеуі тиіс жабдықтардың, станоктардың, құралдардың, жұмыс орындарының және т.б. бірлігінің санын 

анықтау үшін қажет. Сонымен қатар, бұл нормалар белгілі бір жұмыс көлемін орындау, цехтағы станоктардың 

тиімді жұмысын қамтамасыз ету және т.б. үшін қажетті қызметкерлердің санын анықтау үшін қажет.[4] 

Ірілендірілген және кешенді тапсырмалар – бұл бригаданың белгілі бір уақыт бірлігінде (күн, апта, ай) 

орындауы тиіс жұмыс көлемі. Мұндай ірілендірілген және кешенді тапсырмалар өндірістік бригадалардың 

ұжымдық еңбегінде, мысалы, еңбегі ұжымдық сипатқа ие құрылысшылар бригадасы үшін белгіленеді. 

Нормаланған тапсырмалар еңбекке ақы төлеудің мерзімді жүйесі кезінде белгіленеді және қызметкерлердің 

еңбегінің тиімділігін арттыру мақсаттарында қолданылады. Еңбек нормалары жалақыны ұйымдастыру 

элементтерінің бірі ретінде де ерекше мәнге ие. 
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ПРАВА И СВОБОДЫ ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА 

 

В международных документах и казахстанском законодательстве используют два понятия: «свобода 

человека» и «права человека». 

Юридическое различие между правом (субъективным) и свободой cовести довольно трудно. Из общей 

теории права нам известно, что данное определение подходит и к свободе. Иногда в конституциях можно 

встретить упоминание права на какую-либо свободу, но чаще говорится о праве свободно что-либо делать или 

наоборот, не делать. 

Все же в большинстве случаев, когда речь идет о субъективном праве, предполагается наличие более или 

менее определенного субъекта, на котором лежит соответствующая этому праву обязанность. Например, если 

провозглашается право на охрану здоровья, обязанным субъектом, по при роде вещей, должны выступать 

государственные (в некоторых случаях также негосударственные) учреждения здравоохранения либо 

определенные практикующие медики. Когда же говорится о свободе, имеется в виду запрещение эту свободу 

отрицать или ограничивать, обращенное к определенному кругу субъектов, обязанных уважать данную 

свободу, то есть практически к любому возможному нарушителю свободы. Скажем, если конституционно 

провозглашена свобода слова, человек вправе требовать у государства защиты от любого субъекта, 

препятствующего ему публично говорить то, что хочет. 

Таким образом, свободы человека — это те сферы, области деятельности человека, в которые 

государство не должно вмешиваться. Оно только очерчивает с помощью правовых норм границы поля, в 

рамках которого человек может и действует по своему усмотрению. При этом государство должно 

воздерживаться от вмешательства в свободы конкретного человека обязано обеспечить защиту границ этих 

свобод от вмешательства других лиц. 

Права человека – это установленные и гарантируемые государством возможности, правомочия человека, 

в указанной законом области. В отличие от «свобод человека», в «правах человека» закрепляются конкретное 

направление деятельности индивида. Государство берет на себя обязательство обеспечить и защитить 

правомерные действия человека в указанной законом сфере.[1] 

Объем прав входящих в единый правовой статус, в определенной мере прав зависит от того, выступает 

ли индивид в качестве человека или в качестве гражданина. Так, конституция РК 1995 года разграничивает 

основные права и свободы человека и гражданина. 

Это разграничение непосредственно вытекает из различения гражданского общества и государства, 

преодолевает одностороннее рассмотрение человека в его взаимосвязи только с государством, расширяет сферу 
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его самоопределения. Человеку как таковому отводится автономное поле деятельности, где движущей силой 

выступают его индивидуальные интересы. Реализация таких интересов осуществляется в гражданском 

обществе, основанном на частной собственности, семье, всей сфере личной жизни, и опирается на естественные 

права человека, принадлежащие ему от рождения. Государство, воздерживаясь от вмешательства в эти 

отношения, призвано ограждать их не только от своего, но и от чьего бы то ни было вмешательства. Таким 

образом, в гражданском обществе на основе прав человека создаются условия для самоопределения, 

самореализации личности, обеспечения автономии и независимости личности от любого незаконного 

вмешательства. 

Права гражданина охватывают сферу отношений индивида с государством, в которой он рассчитывает 

не только на ограждение своих прав от незаконного вмешательства, но и на активное содействие государства в 

их реализации. Статус гражданина вытекает из его особой правовой связи с государством – института 

гражданства. Это преимущественно политические права – право собраний, митингов, демонстраций; право 

участвовать в управлении делами государства; избирать и быть избранным; право равного доступа к 

государственной службе и т.д. 

 Принимая на себя обязательства по обеспечению прав человека, государство имеет право требовать от 

него поведения, которое соответствовало бы эталонам, зафиксированным в юридических нормах. Поэтому 

государство формулирует свои требования к индивидам в системе обязанностей, устанавливает меры 

юридической ответственности за их невыполнение. Государство как носитель политической власти располагает 

специальными других механизмами обеспечения прав человека и выполнения им своих обязанностей.  

Обязанность – это объективно необходимое, должное поведение человека. Следует вместе с тем 

подчеркнуть, что такая объективно необходимость определенного поведения не всегда субъективно осознается 

индивидом, а это может привести к отступлению от требований норм. Государство в системе обязанностей 

указывает целесообразный, социально полезный и необходимый вариант поведения. Часть обязанностей как 

элемент правового статуса распространяется на всех лиц, проживающих в государстве. Так, Конституция РК 

1995 г. устанавливает обязанность каждого платить законно установленные налоги и сборы; сохранять природу 

и окружающую среду. Наряду с этим обязанность защиты Отечества является долгом и обязанностью 

гражданина Республики Казахстан. 

Включение обязанностей в правовой статус индивида не противоречит принципам свободы и правового 

государства, поскольку права одних лиц, не подкрепленные обязанностями других, могут быть не 

реализованными. 

Поэтому, государство требует выполнения обязанностей и определяет запреты, связанные с 

ненадлежащим использованием прав и свобод, с целью защитить интересы общества и государства, права 

других лиц. 

Пользование правами сопряжено ответственностью человека, с возможными ограничениями, 

определяемыми мерой и границами свободы, установленными правом, принципами гуманности, солидарности, 

нравственности. Это постулат сформулирован в ст. 29 Всеобщей декларации прав человека: «При 

осуществлении своих прав и свобод каждый человек должен подвергаться только таким ограничениям, какие 

установлены законом исключительно с целью обеспечения должного признания и уважения прав и свобод 

других и удовлетворения справедливых требований морали, общественного порядка и общего благосостояния в 

демократическом обществе». 

В теории прав и свобод человека огромную роль сыграло их идеолоческое, доктринальное обоснование – 

учение о естественных прирожденных правах человека, которые независимы от усмотрения и произвола 

государственной власти; цель последней обеспечение прав, предначертанных природой или Творцом. 

Господствовавшие до появления естественно-правовых идей, этатистские воззрения ориентировали на 

подчинение индивида государству как верховной силе, наделенной правом распоряжаться людей по своему 

усмотрению. Естественно-правовая концепция акцентирует внимание на свободе и автономии личности, ее 

индивидуальности. Идея естественных прирожденных прав человека призвана поставить заслон всевластию 

государства, препятствующего развитию свободы, индивидуализма и автономии личности, и заложила основы 

правового государства.  

Ценность естественно-правового учения состояла в опоре на нравственные принципы и категории 

свободы, справедливости, человеческого достоинства и счастья. Этой доктрине противостоял и в значительной 

мере продолжает противостоять позитивистский подход к природе прав человека и взаимоотношениям 

государства и личности. Согласно этому подходу, права человека, их объем и содержание определяются 

государством, которое «дарует» их человеку, осуществляя по отношению к нему патерналистские функции.[2] 

С таких противоположных позиций оценивались и оцениваются природа и сущность прав человека и 

взаимоотношения индивида и государства. Противостояние этих позиций насчитывает столетия. Они не 

замыкаются в сфере научных дискуссий и находят свое отражение в способах конституционного 

формулирования прав, свобод и обязанностей. 

Правовой статус человека и гражданина, включающий права, свободы и обязанности, целенаправленно 

влияет на создание сбалансированных способов взаимодействия людей друг с другом и формирование 

нормальных отношений индивида, общества и государства.  
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МЕМЛЕКЕТ ЖӘНЕ ҚҰҚЫҚ ТУРАЛЫ НЕГІЗГІ ТҮСІНІКТЕР 

 

Жүйе деп әртүрлі байланыстарымен және өзара қатынастарымен біріккен жеке элементтерден тұратын 

күрделі ұйымдасқан тұтастық түсініледі. 

Элемент - бұл күрделі тұтастықтың құрамды бөлігі. Демек, жүйе ішкі құрылысты, құрылымды, 

байланысты, бөлшекке даралап бөлуді мегзейді. Сонымен бірге жүйе белгілі бір заңдар немесе принциптер 

бойынша реттелген жеке элементтерден тұратын біртұтас құрылым болып табылады. Құқық теориясында жүйе 

деп реттелінетін қоғамдық қатынастардың сипатымен айқындалатын тарихи қалыптасқан, ақиқат бар құқықтың 

ішкі құрылымы түсініледі. 

Құқықтың жүйесі оның ішкі бірлігін білдіреді, ол қалыптасқан қоғамдық қатынастардың жүйесімен 

байланысты. Оның бастапқы элементі құқықтық нұсқау - құқық нормасы болып табылады. Құқық 

нормаларынын көбінің бір тұтасқа бірігуі, олардың арасындағы өзара іс-қимылы оның жеке бөлшектеріне тән 

емес жаңа сапа туғызады. 

Жүйелер туралы жалпы теория идеяларын құқық жүйесін сипаттағанда толығынан қолдануға болады. 

Оның аса маңызды белгілері: біріншіден, құқық нормаларының тұтастығы, бірлігі; екіншіден, құқықтың 

жүйелілігі болып табылады. Соңғыны құқық жүйесінің сыртқы қасиеті ретінде айыруға болады. Оның ең басты 

сапасы - қайшылығы жоқтығы, үйлесімсіз ережелердін болмауы. 

Құқық нормалары бірімен бірі өзара байланысты, өзара келісімді болуы керек, құқық тек жалпы 

экономикалық жағдайға ғана сәйкес, жәй ғана оның көрінісі болып қоймай, қайта ішкі қайшылықтарына 

байланысты өзін-өзі жоққа шығармайтын ішкі үйлесімнің көрінісі болуға тиіс. 

Әрбір жүйе екі негізгі бөліктің, біріншіден, құрылышы - қандай да болмасын бірыңғай тым жалпы бір 

тұтастықтың (процестің, құбылыстың) шеңберінде біршама дербес элементтердің жекеленуі мен «жиынтығын» 

және, екіншіден, құрылым элементтерінің өзара қатынасы болуын көздейді. 

Құрылым дегеніміз элементтердің тұрақты бірлігін қатынастардың реттелінгендігін, тұрақтылығын 

білдіретін элементтер байланысының заңы; ол құбылыстың жүйе ретінде тұтастығын, бірлігін сақтауды 

қамтамасыз етеді, оның негізгі қаңқасын құрайды. Сонымен бірге элементтердің бірлігі олардың өзара бір-

бірімен келіскен әрекеттестікте болуын көздейді, бұл жүйенің өмір сүруінің амалы болып табылады. Өзара 

әрекеттестіктің арқасында әрбір элемент бүкіл жүйеге тән өзгеше сапаға ие болады. Оның жүйеден тысқары 

өмір сүруі мүмкін емес. 

Құқықтың жүйелі құбылыс ретінде нақ осы ерекшелігіне толығырақ тоқталайық, құқық жүйесі 

құрылысының негізі мен принциптерін қарастырайық. Құқықты жеке бөліктерге бөлудің негізіне материалдық 

белгі - құқықтық реттеудің негізіне жататын қоғамдық қатынастардың сипаты алынды. Құқық жүйесін жеке 

бөліктерге бөлу қандай да болсын нормалаудың қоғамдық қатынастардың қай саласын реттейтіндігіне 

байланысты, яғни құқық жүйесінде салаларды бөлудің белгісі құқықтық реттеудің тақырыбы болып табылады. 

Құқық жүйесінде салаларды бөлудің қосымша белгісіне құқықтық реттеудің әдісі жатады, ол дегеніміз 

заңдык тәсілдер мен амалдардың жиынтығы, солардың көмегімен сапасы жағынан біртектес, жекеленген 

қоғамдық қатынастарды құқықтық реттеу жүзеге асырылады. Оны құқықтың салаларын бөлудің заңдық белгісі 

деп айтады. 

Құқықтық реттеу тақырыбы бойынша ерекшеленетін құқық жүйесінің жеке бөліктері құқық салалары 

деп аталады, олар біртектес қоғамдық қатынастарды реттейтін құқықтық нормалардың жиынтығы ретінде 

түсініледі. 

Егер нормативтік нұсқама (құқық нормасы) құқықтың бастапқы элементі, негізгі клеткасы, тұтас 

құқықтык материя болатын болса, онда құқықтық институт құқық саласының негізгі элементі, саланың 

бастапқы, дербес құрылымдық бөлшегі болып табылады, онда құқықтық нормалар өздерінің заңдык мазмұны 

бойынша топтастырылады. Заңдық нормалар саланы тікелей емес, құқықтық институттар арқылы құрады. 

Құқықтық институт - бұл біртектес қоғамдық қатынастардың дербес түрін реттейтін құқық саласының бөлігі. 

Ғылымның немесе оқу құралының өзіндік реттейтін, оқытатын пәні болады. Мемлекет және құқық пәні - 

қоғамдағы саяси экономикалық, әлеуметтік құбылыстарды зерттеп, қоғамдық өмірдегі қарым-қатынастарды 

реттеу, басқару әдіс-тәсілдерін, объективтік заңдылықтарын анықтап отыратын ғылым. Ол мемлекет пен 

құқықтың мәнін терең түсінуге мүмкіндік береді. Мемлекет пен құқықты бөліп қарауға болмайды, олар бір-

бірімен тығыз байланысты. Құқық мемлекеттік органдардың құрамын қалыптастырудың ретін, жұмыс тәртібін 

және оның бағыт-бағдарын орнықтырады, ал мемлекет құқықтық нормаларды қабылдайды, бекітеді және 

қорғайды. 

Методология (әдіс-тәсіл) - дүниені философиялық тұрғыдан түсіндіретін ілім. Ғылыми методологияның 

негізі - диалектикалық  материализм. Мемлекет және құқық теориясының методологиясы философияның 
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обьективтік заңдарына, теориялық қағидаларына сүйене отырып, логикалық әдіс-тәсілдер арқылы мемлекет пен 

құқықтың өмірге келу, даму заңдылықтарын зерттейді. Бұл зерттеу процесінде теория мен тәжрибенің 

бірлестігіне сүйене отырып, қортынды ғылыми тұжырымдар жасалады. Сонымен мемлекет және құқық 

теориясының әдісі - диалектикалық материализм методологиясы және заң ғылымдарының зерттеу 

тәжірибесінен қалыптасқан әдіс-тәсілдер. 

Адам қоғамының тарихын, даму процесін, мазмұнын, болашағын зерттейтін ғылымдарды қоғамдық 

ғылым дейді. Оның салалары: философия, саяси экономика, тарих, социология, заң ғылымдары, филология, 

археология, этнография т. б. Бұлардың ішінде мемелекет пен құқық теориясына кеңірек көңіл бөлетін 

философия мен тарих, ал басқалары қысқаша тоқтап өтеді. 

Заң ғылымы – қоғам ғылымдарының бір саласы. Заң ғылымы шын және толық мәнінде заң дүниесін, заң 

құрамын жете танитын ғылым болып XIX ғасырдың ортасында қалыптасты. Бұл ғылым мемлекет пен 

құқықтың өмірге келуін, мазмұнын, атқаратын жұмыстарын, диалектикалық даму процесін т. б. мәселелерін 

зерттеумен шұғылданады.  

Заң ғылымдары үш топқа бөлінеді: 

1. Мемлекет және құқық теориясы, мемлекет пен құқықтың жалпы тарихы, құқық пен саясаттың тарихи 

дамуы; 

2. Салалық заң ғылымдары (азаматтық, қылмыстық, еңбек т. б.) 

3. Арнаулы заң ғылымдары (криминалистика, соттық-медицина, халықаралық құқық т.б.). Құқық 

негіздерінің қайнар көздері 

Құқық негізі жөнінде әңгімелегенде, бәрінен бұрын құқықтың пайда болуы мен оның әрекет етуіне негіз 

болатын қозғаушы күштердің мағынасы әңгімеге арқау болады. Мұндай қозғаушы күштер мемлекеттің құқық 

шығармашылық ісі, үстем таптың (бүкіл халықтың) ерік-жігері және ең соңында қоғамның материалдық 

тұрмыс жағдайлары. 

Бұл тұрғыдан құқық негіздерін кең мағынада түсіндіреді. Сондай бола тұрса да «құқық негіздері» 

ұғымының тар мағынасы да бар. Заң ғылымында «құқық негіздері» дегеніміз - қоғамдық қатанастарды 

реттейтін, ресми түрде бекітілген, жалпыға бірдей міндетті, мемлекет қамтамасыз ететін қоғамның ерік-жігері. 

Әдетте құқық негіздері төрт түрге бөлінеді: құқықтық әдеттер, сот прецеденттері (үлгілер), құқықтық 

келісім-шарттар, нормативтік-құқықтық актілер. 

Құқықтық әдеттер - қоғам өмірінен шыққан, адамдардың қарым-қатынасын реттейтін, мемлекет күшімен 

қамтамасыз етілетін ресми түрде бекітілген әдет-ғұрыптар. 
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ТЕРГЕУЛІК ЭКСГУМАЦИЯЛАУДЫҢ ТҮСІНІГІ ЖӘНЕ ЖҮРГІЗУ ТӘРТІБІНІҢ ПРОЦЕССУАЛДЫҚ 

АСПЕКТІЛЕРІ 

 

Дүние салған адамдардың жерленген жерлерін — мәңгілік мекенін қорлау, мазақ қылу кез келген халық 

үшін шектен тыс шыққан ауыр қылмыс ретінде бағаланады. Бірақ, ақиқатты анықтау мақсатында қылмыстарды 

ашу, қылмыскерді әшкерлеу және қайтыс болған адамның ақ адал атын ақтау ниетінде, әділдікті орнату үшін 

марқұм болған адамның тыныштығын бұзуға бағытталған, мәйітті жерленген жерінен қазып алу әрекеті — 

амалсыз қажеттіліктен туындайтын іс. Қылмыстық процесте аталған іс-әрекет — эксгумация деп аталады.  

Тергеулік эксгумациялау – адамның мәйітін қарап-тексеру, оның ішінде оны қосымша немесе қайталап-

тексеру, мәйітті тану үшін көрсету, сараптамалар жүргізу, сараптамалық зерттеулер үшін үлгілер алу және іс 

үшін елеулі маңызы бар өзге де мән-жайларды анықтау талап етілгенде, адамның мәйтін жерленген жерінен 

шығарып алу эксгумация жүргізіледі [1].  

Эксгумация — мәйітке қатысты, биологиялық-химиялық өзгеруімен байланысты, өзінің күрделігімен 

ерекшеленетін, белгілі бір діни-этикалық сұрақтарды шешуді қажет ететін,  тәжірибеде сирек кездесетін тергеу 

әрекеті[2]. Сонымен қатар тәжірибеде табытты, мәйітті және жерленген жерді зерттеу және тексеру барысында 

дәлелдемелік зат ретінде алынатын объектілер аз емес (киім, шаш, тырнақ, және басқа да қылмыстық іске 

қатысты заттар) болғандықтан, оларға қатысты сот-медициналық сараптамамен қатар сот-биологиялық, сот-

химиялық, сот-криминалистикалық және сол секілді басқа да сараптамаларды тағайындауға мәжбүр етеді. Бірақ 

мұндай қажеттілік эксгумация тергеу әрекетін жүргізуге тек қосалқы негіз болып табылады. Себебі, алынатын 

кейбір нысандар кездейсоқ ойда жоқта табылады, яғни, эксгумациялау тергеу әрекетін тікелей өзін жүргізу 

барысында табылады. Ал осы қажеттіліктерді тудыратын жеткілікті деректердің болуы эксгумацияның 

жүргізілуіне себеп болып табылады. 
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Эксгумация адам өлтіру (ҚР ҚК 99-бап) қылмыстық құқық бұзушылықтарын тергеу барысында көп орын 

алады. Адам өлтіру қылмыстық құқық бұзушылықтарды ең ауыры, яғни басқа адамның құқығына қарсы 

қасақана қаза келтіру.Тергеуші адам өлтіру қылмыстық құқық бұзушылқтарын тергеу туралы жоспар құру 

барысында, алғашқы және кейінгі кезеңде жүргізілетін тергеу әрекеттері ретінде бөліп, эксгумация тергеу 

әрекетінің жүргізілу мүмкіндігі туралы болжамайды. Себебі эксгумация – белгілі бір ахуалдарға байланысты 

амалсыз жүргізілетін тергеу әрекеттерінің бірі болып табылады. Сондықтан эксгумацияны жоспардан тыс 

тергеу әрекеті деп айтуға толық негіз бар. Алайда, кейбір жағдайларда, мәйітті қазып алу іс әрекеті адам өлтіру 

қылмысын тергеуде алғаш жүргізілетін процессуалдық іс-әрекеттердің қатарына кіреді. Мұндай жағдайлар, 

көбінесе, қылмыскер өзінің адам өлтіргені туралы қылмыстық құқық бұзушылықтың мойындап, қылмыстың 

ізін жасыру мақсатында құрбанын белгілі бір жерге көміп кеткенін (құпия молалар) немесе қылмыскердің осы 

қылмыстық құқық бұзушылықтың іс-әрекеттерін көрген куәнің айғағы немесе жедел іздестіру шараларын 

жүзеге асыру барысында алынған ақпараттарды айтамыз. Бұл орайда тергеуші мәйітті құпия жерленген жерден 

эксгумация жасау туралы жоспар құрайды. Әдетте мұндай оқиғаларда мәйітті эксгумациялау оқиға болған 

жерде айғақтарды тексеру мен нақтылау – тергеу әрекетін жүргізу нәтижесінде жүзеге асырылады. 

Бірақ заң әдебиеттеріне кейбір жағдайларда қылмыскерлер өзі жасаған қылмыстық құқық 

бұзушылықтың жасыру мақсатында молада ресми жерленген қайтыс болған адамның табытына, табытының 

немесе мәйітінің астына немесе жанына көміп кетуі мүмкін. Мұндай жағдайларда тергеуші міндетті түрде 

эксгумация тергеу әрекетін жүргізеді. Тергеулік эксгумация сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асыратын 

адамның сот санкциялаған уәжді қаулысы негізінде жүргізіледі және эксгумацияның жүргізілетін туралы 

қайтыс болған адамның туыстарының біреуі хабардар етіледі. Осыған байланысты кереғарлық фактілерді 

болдырмау мақсатында қарсы болған туыстары мен ағайындарына эксгумация өткізу арқылы алынған 

мәліметтер қылмыстық іс үшін қажеттілігін дұрыс түсіндіру өте маңызды. Алайда, кейінгі кездері тәжірибеде, 

эксгумация жүргізуге қайтыс болған адамның туған-туыстарының өтініштері мен арыздары негіз болған 

оқиғалар да кездеседі, яғни, олар эксгумация жүргізу арқылы өз туысының өліміне қатысты күдіктерді жою 

мақсатында мәйітті жерленген жерінен қазып алуды талап етеді. Мұндай оқиғалардың өзі азаматтардың 

эксгумацияның маңыздылығын білгендігін көрсетеді.  Бір сөзбен айтқанда эксгумация —  қазіргі кезде 

қоғамдық-құқықтық қарым- қатынаста, қылмыстық процестік жүргізуде әділдік пен ақиқатты анықтауға 

бағытталған амалсыз қажеттіліктен жүргізілетін тергеу әрекеттері.   

Мәйітті тану үшін көрсету талап етілгенде жүргізілетін эксгумация, жеке басы анықталмай жерленген 

мәйіттерді оның туған туысқандарына, басқа да куәлерге өткізілуі мүмкін. Сотқа дейінгі тергеп-тексеру 

жүргізудің жалпы шарттарын маңыздылығы мәйіттің жеке басының анықталуы болып табылады. Тәжірибеде 

кейбір адамдар өз өлімін жасанды қылып, басқа бір адамның мәйіті ретінде жерленген оқиғаларда кездеседі.  

Тергеуші эксгумациялауды жүргізу тәртібін ҚР Қылмыстық - процестік кодексі 227-бабына талаптарына 

сай заңды жүргізу. Яғни, сотқа дейінгі тергеп-тексеру органы жергілікті санитариялық-эпидемиологиялық 

қызметке алдын ала хабарлай отырып, адам жерленген жердің әкімшілігі сот медицинасы саласындағы 

маманның қатысуымен жүргізеді және эксгумациялауды жүргізу кезінде эксгумациялау туралы қаулы 

шығарған, сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асыратын адамдар қатысады.  

Сотқа дейінгі тергеп-тексеру жүргізудің жалпы шарттары немесе сотқа дейінгі тергеп-тексерудің 

басталуын материалдарын тексеру барысында немесе сол сотқа дейінгі тергеп-тексеру жүргізудің жалпы 

шарттарын сапасыз жүргізу нәтижесінде белгілі болмаған мән-жайларды анықтау мақсатында, жаңадан 

ашылған мән-жайларға байланысты іс материалдардың қарама-қайшылықтарына байланысты жүргізіледі. Осы 

көрсетілген эксгумацияның құрылымды тергеу әрекеттерін, қылмыстық құқық бұзушылқтарын тергеуде және 

ашуда (бұл орайда адам өлтіру қылмыстық құқық бұзушылықтын тергеу мен ашуды айтамыз) атқаратын 

міндеттерін жеке дара көрсету ләзім. 

Мәйітке қарау, оның ішінде қосымша немесе қайталап қарау талап етілгенде жүргізілетін эксгумация 

бастапқы мәйітке қарау кезінде немесе ол тергеу әрекетінің жүргізілмегендіктің салдарынан анықталмаған мән 

жайларға қатысты мынандай ақпараттар алуға болады: бұрын анықталмаған жарақат іздері, ол жарақаттарды 

түсіру әдістері мен қолданылған құралдар, олардың түсу механизмі және т.б. 

Сотқа дейінгі тергеп-тексеру жүргізудің жалпы шарттарын тергеуде, тергеу әрекеттері, оның ішінде 

эксгумация қылмыстық құқық бұзушылықтың орын алғанын немесе керісінше қылмыстық құқық 

бұзушылықтың болмағанын дәлелдеудегі мәні зор. Сараптамалық зерттеулер үшін үлгілер алу талап етілгенде 

жүргізілетін эксгумация бұрын белгілі болмаған мәйіттің зорланғаны, уландырғаны, ауырып өлгендігі, 

тұншықтырылып өлгендігі, т.б., туралы мәліметтерді анықтауға болады. Сот-медициналық сараптама жүргізу 

мақсатында өткізілетін эксгумация, бастапқы сот-медициналық сараптама өткізу барысында анықталмаған 

немесе ол сараптама өткізілмеген кездерде, мәйіттің өлу себебі мен мерзімі, өмір ішімдіктер ішкен-ішпегендігі 

туралы мәліметтер алуға болады. Бірақ мұндай деректер болжам ретінде қарастырылуы мүмкін, себебі дұрыс 

жауапты тек қана сот-медициналық сараптама қорытындысы береді. 

Сонымен, эксгумация тек сот-медициналық зерттеулер жүргізу мақсатында ғана жүргізілмейді, сонымен 

қатар мәйітке қарау жүргізу, мәйітті тануға көрсету және сараптамалық зерттеулер жүргізу үшін үлгілер алу 

секілді мақсаттарында да эксгумация өткізілуі мүмкін. 
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БОРЬБА С ТОРГОВЛЕЙ ЛЮДЬМИ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН И ЕЁ НАУЧНОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ 

 

Среди важнейших прав человека, закрепленных Конституцией РК, находится право на жизнь, свободу, 

личную неприкосновенность, право свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства, 

свобода труда и иной не запрещенной законом деятельности. Одним из самых тяжелых нарушений прав 

человека и гражданина является торговля людьми, представляющая собой в Республике Казахстан уголовное 

правонарушение.  

В очередном Послании Президента Республики Казахстан – Лидера нации Нурсултана Назарбаева 

народу Казахстана «Стратегия «Казахстан-2050»: новый политический курс состоявшего государства» 

указывает, что Казахстан, сталкиваемся с миграционным давлением в отдельных регионах страны, где 

незаконные трудовые мигранты дестабилизируют местные рынки труда[1]. В ежегодном докладе о борьбе с 

торговлей людьми Государственного Департамента США, опубликованном в 2014 году, Республика Казахстан 

по рейтингу была отнесена к группе стран, которые не в полной мере соответствуют минимальным стандартам, 

но прилагают значительные усилия по борьбе с торговлей людьми[2]. Так в целях выработки предложений по 

предотвращению и пресечению незаконного вывоза, ввоза и торговли людьми в Республике Казахстан, 

влекущих нарушение прав человека, Правительство Республики Казахстан образовало Межведомственную 

комиссию по вопросам борьбы с незаконным вывозом, ввозом и торговлей людьми. Которая, сейчас 

разрабатывается очередной План мероприятий Правительства Республики Казахстан по профилактике, 

предотвращению и борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми на 2015-2017 годы [3]. 

Вследствие вышеизложенного видится необходимым проведение социально-правового исследования 

фактов торговли людьми, анализ отечественного законодательства о противодействии торговле, исследование 

законодательного опыта зарубежных стран успешно борющихся с такого рода проявлениями, выработка 

системы мер противодействия вывозу людей за рубеж и изучение целого ряда иных аспектов. Все это позволит 

значительно продвинуться в понимании проблемы торговли людьми в Республике Казахстан и повысить 

эффективность охраны прав и свобод человека в этой области.  

Государственная политика противодействия торговле людьми в Республике Казахстан является 

комплексной, так как совмещает в себе криминализацию такого рода общественно-опасных деяний, 

обеспечение защиты потерпевших в судебном процессе, защиту прав жертв торговли людьми, включая 

правовую, медицинскую, социальную и др., а также превентивные меры, в тесном сотрудничестве с 

неправительственными организациями. Это находит отражение в реформе законодательства Республики 

Казахстан, в национальных стратегиях и планах действий по борьбе с торговлей людьми и различных форм 

эксплуатацией, в исследованиях масштабов торговли людьми, институциональных механизмах координации 

усилий по борьбе с торговлей людьми и мерах по защите жертв такой торговли. В Казахстане идет такой 

подход вырабатывающий к решению проблемы торговли людьми, который ставит во главу угла жертву 

торговли людьми, его права и защиту, что обеспечивает эффективность государственной политики в данной 

области.  

Стабильное функционирование казахстанского общества возможно в том случае, когда каждый 

гражданин или группа граждан выступают в качестве активного субъекта социальных отношений, способных 

лично или совместно, а также во взаимодействии с государством оказывать преобразующее воздействие на 

социально-правовые условия сосуществования государства и общества. Наиболее полно социальный потенциал 

личности раскрывается в гражданском обществе. При этом следует признать, что гражданское общество не 

формируется самостоятельно, на основе функционирования институтов частной собственности и рыночной 

экономики. А демократические преобразования с очевидностью показали, что гражданское общество в 

Казахстане развивается не только благодаря внутренним источникам саморазвития, но во многом при 

определенной работе по правовому просвещению граждан Казахстана. Правовое просвещение населения, как 

компонент социально-правовой работы и социального образования, является превентивной деятельностью, 

направленной на понимания возможностей гражданского общества и средствами повышения правовой 

информированности, приобщения к правовой культуре, результат которой проявляется в активизации 

потенциала собственных возможностей институтов гражданского общества в недопущении попрания прав 

человека. Это в полной мере касается в защите прав человека институтами гражданского общества в области 

противодействия торговли людьми.  

Торговля людьми является серьезным вызовом для всех цивилизованных государств, в том числе и для 

Республики Казахстана. При этом следует признать, что для современного Казахстана торговля людьми, 

принудительный труд и эксплуатация являются относительно новыми видами общественно-опасной 
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деятельности. Очень высокой остается латентность данного вида преступной деятельности. Несмотря на то, что 

эта проблема приобрела широкий размах, ее противодействие ведется лишь на уровне правоохранительного 

воздействия во взаимодействии со специализированными НПО, в то время как граждане и институты 

гражданского общества в целом нуждаются в систематизированных знаниях о таких преступных проявлениях и 

методических рекомендациях по их распознаванию и пресечению. В значительной мере по этой причине в 

Казахстане отсутствуют научно-обоснованная просветительская работа в области взаимодействия 

гражданского общества и государства, которые могли бы существенно помешать распространению такого 

исключительно опасного явления. К проблемам взаимодействующих субъектов в правовой охране свободы 

личности, связанные со всякого рода сделками в отношении людей, обращением в рабство, принуждением к 

труду и эксплуатации, необходимы инновационные подходы, развитие третьего сектора Казахстана и 

использования международного опыта реализации противодействия торговли людьми на современном этапе 

развития нашего государства и общества. 

Основная цель научного исследования рассмотреть и предложить инновационные подходы во 

взаимодействии институтов гражданского общества и государства по защите прав человека в области 

противодействия торговле людьми, подготовить аргументированные рекомендации по повышению 

эффективности правоприменительной практики борьбы с торговлей людьми и выработать профилактические 

меры по ее предупреждению. 

Основными задачами научного осмысления являются:  

1) целенаправленно изучить и исследовать действующую в Казахстане нормативно-правовую базу о 

противодействии торговли людьми;  

2) изучить международный опыт борьбы с торговлей людьми и возможность его экстраполяции; 

3) сформулировать обоснованные предложения по использованию возможностей институтов 

гражданского общества и государства по предупреждению и противодействию торговли людьми в Республике 

Казахстан;  

4) разработать презентационные материалы по правовым механизмам взаимодействия институтов 
гражданского общества и государства по защите прав человека в области противодействия торговле людьми; 

5) разработать обоснованные предложения, направленные на совершенствование законодательства по 
вопросам взаимодействия институтов гражданского общества и государства по защите прав человека в области 

противодействия торговле людьми; 

6) проанализировать проблемы, препятствующие предупреждению и противодействию торговли 
людьми в Республике Казахстан.  
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Дастанова Г.Б., 2-курс, П-27қ каз ЭБҚК ҚҚЭУ, Қарағанды қ. 

Ғылыми жетекшісі: А.М. Ахметова, оқытушы 

 

Сөйлеу мәдениеті өспейінше жоғары 

ақыл мәдениетіне жетуге болмайды. 

Теплов Б. 

 

БОЛАШАҚ ЗАҢГЕРЛЕРДІҢ ТІЛ МӘДЕНИЕТІ 

 

Тіл – жанды құбылыс. Заңгерлердің тіл мәдениеті дегеніміз – бір қарағанда, тілдік норманы сақтап 

сөйлеу, дұрыс жазу деген түсінік. Алайда бұл ұғым-түсінікке дәл өз мағынасында тереңірек ой жіберсек, сөздік 

қоры дамыған оралымды, бай тілдің ұлт мәртебесін асқақтатып, халқына қызмет ету үшін қарапайым сөйлеу 

тілінен бастап, сан түрлі бояуға қаныққан тілге айналуы сатысында соншалықты қиын қалыптасу кезеңі жатыр.  

Заңгерлердің тіл мәдениетіне барар жолдың бастауы – сөйлей білу. Тіл адамзаттың бір-бірімен 

пікірлесуін, түсінісуін қамтамасыз ете келіп, тілдік қарым-қатынасты іс жүзіне асырады. Тілдік қатынас – 

адамның ойлау, пайымдау, сөйлеу, тыңдау, түсінісу, айту, пікірлесу, т.б. әрекетіне тікелей қатысты құбылыс.  

Сөйлеудің сапаларына кіретіндер: мінсіздігі, тазалығы, байлығы, дәлдігі, қисындылығы, 

мәнерлілігі, бейнелілігі, әсерлілігі, орындылығы, түсініктілігі.  
Студент тілінде болатын кемшіліктердің себептері: 

1. Ортаның әсері; 

http://www.akorda.kz/
http://www.iom.kz/
http://mvd.gov.kz/


515 

а) студенттің сөйлеуіне жергілікті тіл немесе басқа тіл әсер етеді 

ә) көшенің әсері (дөрекі, былапыт тіл) 

2. Сөйлеу дағдыларының жоқтығы  (оқу орнының тіл дамытуға немқұрайлы қарауы); 

3. Жекелеген студент тіліндегі кемшілік (сақаулық, быдықтық, мыңғылдық т.б.) 

Әрбір тұлға қоғамда белгілі бір орынды иемденеді және нақты міндеттерді атқарады, ол үшін соған 

сәйкес оның құқықтары мен міндеттері, яғни белгілі бір әлеуметтік мәртебесі болады. Әлеуметтік мәртебе 

адамның үлкен әлеуметтік топтың өкілі ретінде (мамандық, тап, ұлт, жыныс, жас мөлшері, дін) қоғамдағы 

орны. 

Құқық қорғау органдары қызметінің негізгі мәні олардың атауынан айқын көрінеді: бұл мемлекеттің 

манызды конституциялық міндеті-адам мен азаматтың құқықтары мен бостандықтарын қорғауды және 

сақтауды жүзеге асыру. Олардың басқа да қалған функциялары-қоғамдық тәртіп сақтау меншікті қорғау, 

қылмыстылықпен күрес, қоғамға қарсы бағытталған құбылыстардың әлеуметтік нормалары мен қатынастардың 

жүйесі ретінде құқықтың кепілі қызметін атқаратын билік құрылымы-болып табылады. Әлеуметтік мәртебе 

ағыл. social status – құқықтарын, міндеттерін және мінез-құлықтың өзара алмасу кезегін (оның ішінде Тіл 

практикасы да) қамтитын, қоғамның әлеуметтік құрылымындағы жеке адамның орны, жағдайы.  

Әлеуметтік мәртебе өз кезегінде адамның дүниеге келген сәтінен белгіленген, яғни субъектінен тәуелсіз, 

туғаннан сақталатын мәртебе: нәсілі, жынысы, ұлты және қол жеткен, яғни индивидтің өз күшімен жеткен 

мәртебесі болып бөлінеді. Яғни, тұлғаның тілі, сөзі, сөйлеу әдебі оның әлеуметтік мәртебесін анықтауда үлкен 

рөл атқарады. Жалпы, біз осыған байланысты адамдарды әлеуметтік мәртебелеріне қарай төмендегідей 

топтастырдық  

1. Жоғарғы әлеуметтік мәртебе (депутаттар, іскерлер, ішкі істер қызметкерлері т.б.) 

2. Ортаңғы әлеуметтік мәртебе (мұғалімдер, дәрігерлер т.б.) 

3. Төменгі әлеуметтік мәртебе (студенттер, жастар т.б. ) 

Енді осы тұлғаларға қатысты кішігірім сауалнама қорытындысын баяндай кетейін. «Ғ.Мүсірепов 

атындағы жасөспірімдер театры қайда орналасқан? деген сұрақ бойынша бірсыпыра замандастарымыз «Абылай 

хана Маметова» деумен болды. Ол жайында жоғарыда тоқталып өттік. 

Қазақстан Республикасының 7-бабының 3-тармағы : Мемлекет Қазақстан халқының тілдерін үйрену мен 

дамыту үшін жағдай туғызуға қамқорлық жасайды.  

Мемлекет билігі мемлекеттік тіл мәртебесін көтеру турасында көптеген шараларды іске асыруда, кейбір 

шаралар өз нәтижелерін беріп жатқанын да жоққа шығаруға болмайды. Қазақстан Республикасының бұрынғы 

әділет министрі Р.Түсіпбеков өзінің кезекті бір сұхбатында мемлекеттік тілдегі заң сапасы мәселесіне арнайы 

тоқталған болатын.  

Сол себепті студент мемлекеттік тілді толық меңгеріп, оның тереңіне үңілуі қажет, қазақ ұлтының жанын 

түсініп, оның мұқтаждығын білуі тиіс. Бұл мәселеде жоғарғы оқу орнының оқытушысына көп міндет 

жүктеледі, ол студент бойындағы ұлттық рухты көтеру бағытында барынша көп жұмыс атқаруы тиіс. Әсіресе, 

заңгер мамандығын даярлауда «Мемлекет және құқық теориясы мен тарихы, құқықтық және саяси ілімдер 

тарихы» бойынша пәндер жүргізетін оқытушылар студенттерге қазақтың ұлт көсемдері жайлы, олардың айтқан 

өсиеттері мен атқарған істері жайлы ақпараттар беріп, олардан осы бағытта өзіндік жұмыс тапсырмаларын 

орындауларын талап ету арқылы жанама түрде студент бойындағы ұлттық рухты оятуға ықпал жасауы тиіс деп 

түйіндеуге болады.  

Ойымды қорытар болсам, мемлекеттік тілдегі заңдар сапасын көтеру үшін ең алдымен сол заңның 

мәтінін жасауға тиісті заңгерлердің мемлекеттік тілді толық меңгеруін қамтамасыз етіп, олардың бойында 

қазақы тіл қалыптастыру қажет. Заңгердің бойындағы ұлттық рухты жандандыра отырып оның тілге деген 

құрметін арттырып, өз ұлты алдындағы жауапкершілігін түсінуіне ықпал жасау арқылы көптеген мәселені 

шешуге болады деген пікірдемін. 
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Джанаева С.С. группа П-23 КЭУК г. Караганда 

Научный руководитель: преподаватель,  

магистр юридических наук Оспанова Ж.М. 

 

ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В ГРАЖДАНСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 
 

Кто такой потребитель? Потребитель – физическое лицо, имеющее намерение заказать или приобрести 

либо заказывающее, приобретающее и использующее товар (работу, услугу) для удовлетворения своих 

потребностей. 

Законодательную защиту прав потребителей осуществляют: 

- Конституция Республики Казахстан; 
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- Гражданский кодекс Республики Казахстан; 

- Закон РК “О защите прав потребителей” 

- Кодекс РК  “Об административных правонарушениях” 

Защиту прав потребителей в Карагандинской области осуществляет Департамент по защите прав 

потребителей Карагандинской области под руководством Асаинова Бауыржана Адылхановича. 

Указом Президента Республики Казахстан от 13 ноября 2013 года № 651 создано Агентство Республики 

Казахстан по защите прав потребителей. 

Итак, давайте рассмотрим работу нашего департамента. 

Департаментом по защите прав потребителей Карагандинской области, в соответствии с Кодексом 

Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения», осуществляется мониторинг 

безопасности продукции, реализуемой на территории области. 

В связи с наступлением праздничных выходных дней и с целью обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия, Департаментом в рамках проведения мониторинга безопасности 

продукции в период с 15 по 25 декабря осуществлены отбор и экспертиза скоропортящейся продукции. 

Отбор проведен в 27 кулинарно - кондитерских отделах, на объектах торговли, объектах быстрого 

питания, в том числе расположенных в крупных торговых объектах и развлекательных центрах г. Караганды. 

По результатам лабораторных исследований, проведенных Филиалом «Национального центра экспертизы» по 

Карагандинской области, из 141 пробы скоропортящейся пищевой продукции выявлены 12 несоответствующих 

проб по микробиологическим показателям. 

В столовой «Rational» ИП «Казаков В.В.» ул.Пассажирская, 3 из отобранных 6 проб в салате «Хе 

мясное», обнаружено превышение показателя микробной обсемененности в 4 раза. 

В столовой «Rational», расположенный по адресу: г. Караганда, микрорайон Гульдер 1, из 4 отобранных 

проб продукции в 1 пробе салата «Крестьянский» обнаружены бактерии группы кишечной палочки. 

В торговом доме ЦУМ на объекте общественного питания ИП Копобаева А.Н. из 4 –х исследованных 

проб готовой продукции в пробе салата витаминного из капусты обнаружены бактерии группы кишечной 

палочки. 

Потребитель вправе обменять непродовольственный товар надлежащего качества на аналогичный товар 

у продавца, у которого этот товар не подошел по форме, габаритам или по иным причинам. 

В случаи если аналогичный товар отсутствует в продаже на день обращения потребителя к продавцу, он 

в праве потребовать возврат денежной суммы за уплаченный товар. Срок обмена товара ненадлежащего 

качества 14 дней, не считая дня покупки товара. 

Некачественный товар – это товар не соответствующий по своим свойствам, по принятым нормам и 

стандартам товар ненадлежащего качества, который потребитель не может использовать в полной мере по 

прямому назначению во время эксплуатации. Соответственно некачественный товар является товаром, который 

не способен полностью или частично выполнять функции, для которых он предназначен. 

Согласно ст. 7 Закона РК «О защите прав потребителей», потребители имеют право на: 

 свободное заключение договоров на приобретение товаров (выполнение работ и оказание услуг); 
 доступ к информации в сфере защиты прав потребителей; 
 получение информации о товаре (работе, услуге), а также о продавце (изготовителе, исполнителе); 
 приобретение безопасного товара (работы, услуги); 
 свободный выбор товара (работы, услуги); 
 надлежащее качество товара (работы, услуги); 
 обмен или возврат товара как надлежащего, так и ненадлежащего качества; 
 возмещение в полном объеме убытков (вреда), причиненных их жизни, здоровью и (или) имуществу 

вследствие недостатков товара (работы, услуги); 

 получение у продавца (изготовителя, исполнителя) документа, подтверждающего факт приобретения 
товара (выполнения работы, оказания услуги); 

 предъявление претензии к инициатору (организатору) игр по качеству товара (работы, услуги), 
переданного (выполненного, оказанного) в виде выигрыша; 

 создание общественных объединений потребителей; 
 возмещение морального вреда; 
 защиту прав и законных интересов; 
Советы покупателям: 

- никогда не покупайте товар в первом попавшемся месте; 

- правильно оформляйте покупку; 

- не торопитесь во время покупки; 

- для дорогой вещи выбирайте максимально высокое качество; 

- выбирайте надежный магазин; 

- знайте свои права и будьте готовы за них постоять; 

- никогда не покупайте с рук еду и лекарства. 

По результатам работы «горячей линии» - телефонных номеров, всего поступило звонков – более 200 

000, из них жалоб по вопросам: коммунальные услуги (газ, электроэнергия, отопление, вода) – 36659; 

деятельность КСК –58400; телекоммуникации и интернет– 8071; медицинские услуги – 1750; банковские и 
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другие финансовые услуги (страхование, пенсионные фонды и т.д.) – 2646; бытовые приборы (техника) – 

33495; продовольственные товары – 18526; туризм и авиауслуги– 7945; образование – 2226; промышленные 

товары (одежда, обувь, мебель, и т.д.) – 16100; химчистки –2835; другие услуги (ремонт квартир, СТО, 

установка дверей, окон и.т.д.) – 3381. 

И в заключении хочется сказать, что на сегодняшний день большинство людей сталкиваются с 

проблемами нарушения прав потребителей. Именно для этого был создан департамент по защите прав 

потребителей и именно поэтому был создан Закон “О защите прав потребителей”, ведь многие люди даже не 

подозревают что их права ущемлены. На сегодняшний день на Казахстанском рынке очень много не 

качественной или поддельной продукции (одежда, обувь, парфюм, бытовая техника и т.д. идущие из Китая, 

Киргизии и т.д., используя авторские права брендовых производителей. И в заключении хочу сказать что, закон 

всегда на стороне потребителя!!!!! 
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ БОРЬБЫ С ЛЕГАЛИЗАЦИЕЙ (ОТМЫВАНИЕМ) ДОХОДОВ В 

РЕСПУБЛИКЕ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

 

Проблема борьбы с легализацией доходов, полученных преступным или незаконным путем, как для 

экономической реальности, так и для законотворческой практики Казахстана является относительно новой. 

Западу эта проблема известна ещё с первой четверти двадцатого столетия.  

Преступная деятельность такого рода характеризуется количественным и качественным ростом, 

повышенной организованностью, появлением новых видов и использованием все более изощренных методов 

передвижения незаконных денежных средств по международным финансовым каналам. Поскольку 

преступления в сфере экономической деятельности, cовершаемые в целях незаконного обогащения, наносят 

значительный материальный ущерб государству и обществу, мировое сообщество поддерживает 

необходимость усиления сотрудничества в борьбе с криминальными операциями такого рода и их 

последствиями. 

Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем, – это новый 

вид современной высокоразвитой транснациональной организованной преступности, имеющей сферы 

широкомасштабного применения [1, 132]. 

Международный характер «отмывания» преступных доходов предполагает международное 

сотрудничество в противодействии последнему. По этой проблематике на текущий момент применяется более 

двух десятков авторитетных актов международного законодательства, множество рекомендаций и методик 

специализированных межправительственных организаций, например, Группы разработки финансовых мер 

борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force on Money Laundering, FATF). 

Система мер противодействия легализации незаконных доходов состоит из двух соподчиненных 

уровней:  

1. Международный уровень (правовые документы международного значения — конвенции и 

соглашения Организации Объединенных Наций, акты иных организаций и объединений мирового 

сообщества, международные договоры в рамках Европейского Союза, директивы Совета Европы и 

среднеазиатских государств, стран СНГ). 

2. Национальный уровень (целостная система, состоящая из норм конституционного, уголовного, 

уголовно-процессуального и других отраслей права, указов Президента Республики Казахстан, 

постановлений Правительства, нормативных постановлений Пленума Верховного суда, ведомственных 

нормативных актов). 

Международный опыт показывает, что для противодействия легализации незаконных доходов 

необходима разработанная и эффективно внедренная в практику система мер, направленная на борьбу с 

данным явлением. Проблема «отмывания» криминальных доходов ведет к распространению опасной 

международной преступности, становясь глобальной угрозой единству, надежности и стабильности 

финансовой и торговой системам, а также угрозой для государственных структур. Международным 

сообществом принимаются активные контрмеры по противодействию легализации «грязных» денег, 

которые включают в себя изучение феномена их «отмывания», исследование ключевых проблем, 

обусловливающих преступность через выявление таких факторов, как банковская секретность, оффшорные 

финансовые центры, развитие международного сотрудничества, обучение и подготовка кадров, 

предоставление всесторонней организационной и технической помощи, создание специальных институтов 

по борьбе с данным явлением, разработка рекомендаций и содействие по формированию правовых систем 

по противодействию легализации преступных денег. 
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В условиях глобализации финансовых рынков можно модифицировать схемы по отмыванию доходов, 

облегчить процесс легализации, поскольку стираются границы между внутренними и внешними источниками 

незаконного капитала. Кроме того, несмотря на наличие значительного количества законов и подзаконных 

нормативных актов по вопросам борьбы с легализацией преступных доходов, усиления надзорных функций 

Национального Банка РК в отношении кредитных организаций, значение и роль кредитных организаций в 

легализации преступных доходов оказывается существенной [2, 56]. Вероятно, это связано с недостаточностью 

надзорных мероприятий Национального Банка, в частности, с несвоевременностью и неполнотой применения 

всех предусмотренных законом мер к нарушителям. Профессиональные преступники действуют не только на 

внутреннем рынке капитала, но и выходят на международный уровень, делая это не только потому, что 

стремятся завладеть все более масштабными рынками. Риск быть пойманными уменьшается из-за серьезных 

проблем между правоохранительными органами многих стран и из-за отсутствия правовой базы. Поэтому 

национальные границы являются элементом, скорее способствующим, чем препятствующим безнаказанному 

отмыванию денег. На преодоление проблем отмывания преступного капитала в настоящее время должны быть 

направлены силы не только конкретного государства, но также в рамках международного сотрудничества 

важно отслеживать состояние «теневой» экономики и препятствовать легализации (отмыванию) доходов, 

полученных незаконным путем. 

В мире, по оценкам экспертов МВФ, объем ежегодно отмываемых денег составляет 2-5% мирового ВВП. 

Нехитрый подсчет показывает, что в 2012 г. по всему миру было отмыто порядка 4 трлн. долл. Что касается 

Казахстана, то он не входит в так называемую «черную десятку» коррумпированных стран, но теневая 

экономика, по некоторым оценкам, составляет до 40% ВВП. Отток капитала за пределы страны составляет 

около 1 млрд. долларов в год. Основными потребителями казахстанской нефти являются Бермудские и 

Виргинские острова, на которых созданы оффшорные зоны.  

На сегодняшний день ФАТФ — это тот инструментарий, которым мировое сообщество пытается 

противостоять финансовым преступлениям. В ее состав входят 36 развитых стран мира. 

ФАТФ напрямую работает с такими организациями, как МВФ, Всемирный банк, региональными 

управлениями ООН по наркотикам и преступности. О высоком статусе организации говорит и такой факт: 

согласно специальной резолюции Совета безопасности ООН, основной перечень рекомендаций ФАТФ 

являются обязательными международными стандартами для выполнения государствами - членами ООН. 

В прошлом году ФАТФ принял предварительное решение о расширении своего членства. На первом 

этапе были отобраны 12 стран, среди них такие страны как: Израиль, Казахстан, Кипр, Латвия, Египет, 

Марокко, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Украина, и.т.д. 

Членство Казахстана в этой организации даёт стране ряд преимуществ. Во-первых, членство в ФАТФ — 

это большее доверие финансовой системе страны, а значит увеличение притока иностранных инвестиций в 

казахстанскую экономику. Можно сказать, что объем зарубежных инвестиций в Казахстан напрямую связан с 

закреплением Казахстана в этой группе. Вступление Казахстана в ФАТФ служит гарантией того, что Казахстан 

будет стоять на страже иностранного инвестиционного бизнеса. Во-вторых, принятие Казахстана в ФАТФ 

свидетельствовало бы о повышении авторитета страны среди индустриально развитых стран мира, росте 

доверия в мире к казахстанскому бизнес — сообществу, в том числе банковскому сектору. Что в целом даст 

Казахстану более преимущественные позиции для вхождения в 30-ку наиболее развитых стран мира. В-третьих, 

Казахстан в качестве полноправного члена ФАТФ будет участвовать в разработке международных стандартов в 

сфере ПОД\ФТ. Что дает возможность определять международные правовые нормы с учетом особенностей 

национального законодательства и специфики региона в целом. 

Также Казахстан входит в Евразийскую группу по противодействию легализации преступных доходов и 

финансированию терроризма (ЕАГ) – региональная группа по типу ФАТФ (FATF).  

С 1 сентября 2014 года по 31 декабря 2016 года в Казахстане проходит волна легализации имущества в 

соответствии с Законом РК «Об амнистии граждан Республики Казахстан, оралманов и лиц, имеющих вид на 

жительство в РК в связи с легализацией ими имущества». Легализации подлежат деньги, ценные бумаги и доли 

участия в уставном капитале юридического лица, а также строения, соответствующие целевому назначению, 

принадлежащие на праве собственности субъектам легализации земельных участков, на которых они 

расположены, строения, оформленные на ненадлежащее лицо, недвижимое имущество, находящееся за 

пределами республики. Не подлежит легализации имущество, полученное в результате отдельных 

преступлений, включая преступления против личности, конституционных и иных прав и свобод человека, 

основ конституционного строя и безопасности государства, а также в результате совершения коррупционных и 

иных правонарушений и преступлений против интересов государственной службы [3]. Легализованные деньги 

должны быть вложены на банковские депозиты или на счета в "Казпочте" сроком не менее чем на 60 месяцев. 

Так, по легализации имущества, находящегося на территории РК, в комиссии при местных 

исполнительных органах и в органы государственных доходов поступило 74 236 заявлений (деклараций) на 

легализацию имущества на общую сумму 758,4 млрд. тенге. Легализовано 58 340 объектов, ценных бумаг и 

денег на сумму 455,3 млрд. тенге, в том числе денег (посредством представления деклараций) на сумму 9,2 

млрд. тенге. 

По легализации имущества, находящегося за пределами РК, в органы государственных доходов 

поступило 38 заявлений (деклараций) на легализацию имущества на общую сумму 1044,4 млн. тенге. 

Легализовано 38 объектов и ценных бумаг на сумму 1044,4 млн. тенге. 
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По данным отчета Нацбанка РК банками второго уровня по состоянию на 21 января 2016 года открыто 

205 счетов на легализацию денег на общую сумму 110,0 млрд. тенге (в том числе 178 счетов на сумму 80,8 

млрд. тенге до изменений в законодательство), из них снято со сберегательных счетов 43,6 млрд. тенге. До 1 

декабря 2015 года инвестировано в экономику РК 42,1 млрд. тенге. 

По данным отчета 1-Н по состоянию на 21 января 2016 года по коду 206110 «Сбор за легализацию 

имущества» в бюджет фактически поступило 3,2 млрд. тенге с начала акции по легализации [4]. 

Преимущество легализации - это освобождение от уголовной и административной ответственности и 

налогов, а также конфиденциальность информации. 

Фактором успешности проведения легализации является соблюдение тайны сведений, получаемых в 

ходе данной акции. Конфиденциальность такой информации будет гарантирована в соответствии с нормами 

действующего законодательства Республики Казахстан. Имеется в виду сохранение банковской, налоговой и 

служебной тайны. По предлагаемой процедуре легализации деньги должны вводиться в оборот путем 

зачисления на специальные счета в банках второго уровня. 

После всестороннего анализа проблемы легализации (отмывания) денежных средств, приобретенных 

незаконным путем, можно сделать вывод о том, что в настоящее время данная проблема в Республике 

Казахстан является практически неисследованной и существует множество пробелов в законодательстве. Также 

не стоит забывать, что здесь немалую роль играет и социально-экономический фактор, под влияние которого 

появляется и развивается проблема легализации.  

Таким образом, учитывая, что Казахстан находится только в самом начале пути по организации борьбы с 

«отмыванием грязных денег» и противодействию новым видам организованной преступности в сфере 

финансов, говорит о том, что в нашей стране потребуется серьезная переработка существующей нормативной 

базы и объединение усилий ряда казахстанских ведомств, специализированных государственных институтов, 

ведущих юристов и экспертов в области финансов.  
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ЭКОНОМИКАЛЫҚ МҮДДЕ – МЕМЛЕКЕТТІК ҰЛТТЫҚ МҮДДЕ РЕТІНДЕ 

 

Адамзат тарихында ұлттық мүдде туралы мәселенің анықталмаған жағдайда қалуына байланысты 

мысалдар аз емес. Осындай қалді ТМД-ның бұрынғы кеңес одағы республикалары ғана емес, сонымен бірге 

транзитті жағдайда тұрған барлық елдер де бастан кешуде. «Ұлттық мүдде» санаты әлемнің барлық 

мемлекеттерінің қазіргі заманғы саяси және ғылыми салаларға мықтап енді. Дамуының дәрежесі мен сипатына 

қарамастан кез келген елдің белгілі бір баса назар аударатын ұлттық мүдделері бар. Олардың қатарына 

экономикалық мүдде кіретіні даусыз.  

Мемлекеттік-ұлттық мақсаттары нақты айқындалмаған халықтың болашағы жоспарсыз, шашыраңқы 

болуы мүмкін. Сондықтан оған жат әлеуметтік-саяси құрылым күштеп таңылуы мүмкін. Тарихи тәжірибе 

көрсетіп отырғандай, нақты проблемаларды боямалау, мүмкін боларлық қателердің алдын алу, мемлекет ішінде 

қауіпсіздікті нығайту жөніндегі қажетті шараларды қолдану мен өткізуге кері әсерін тигізуі мүмкін.  

Адамдардың оларды қоршаған әлемге белсенді қатынасын көрсететін «түсінік» ұғымына соқпай өте 

алмаймыз. Түсініктің әсерімен адамның әлемге қатынасы мақсатты бағыт алады. Ол адамның қылықтарымен 

және әрекеттерімен қозғалатын ішкі серіппе болып табылады. Осы феноменді жан-жақты талдау адамның 

өмірлік талпыныстары мен қылықтарының нақты себебін түсіндіруге мүмкіндік береді. Адам және қоғам 

мүддесіне байланысты мәселелерге көптеген зерттеулер арналған [3, 18б.], мұның өзі, бір жағынан, «мүдде» 

түсінігінің әлеуметтік құбылыстарды тануда, адамдардың мінез-құлқының терең себептерін ашуда ерекше 

маңыздылығымен айқындалады, екінші жағынан осы категорияның қоғамдық ғылымдарда жеткілікті 

зерттелмегендігімен түсіндіріледі. 

Қажеттілік, тұлғаның мүдделері әлеуметтік мемлекеттің мәнін зерттеуде басты буындардың бірі болып 

табылады. Өйткені құқықтық мемлекет өз нормаларында тұлғаның өмірдегі әлеуметтік мүдделерін сол 

қалпында білдіруі тиіс. Осы категориялар әлеуметтік әрекеттердің тікелей себептерін ашуы үшін жасалған, 

соның нәтижесінде қоғамдық өмірдің түрлі саласында өзгерістер мен толықтырулар болып тұрады [4, 6 б.]. 

Әрбір елде мүдденің алатын орны ерекше. Мүдделер әртүрлі болып келеді. Әлеуметтік топ та, ұжым да, 

тұлға да өз қылықтарының, әрекеттерін өз мүдделерімен ұштастырады. Адам оны қоршаған ортаға қажетті 
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мүдделерді анықтайтын өз мақсаты арқылы бірлесе іс-қимыл жасайды. Сондықтан әдеттегі сана деңгейінде 

адамдардың жеке іс қимылы мен қылықтарында, сондай-ақ жаппай тарихи оқиғалар мен құбылыстарда 

мүдденің үлкен мағынасы айқындалады. Ғылыми ой тарихында осы проблемаға француз ағартушылары назар 

аударды, олар қоғамдық өмірдің құбылыстарын, адамдардың салттары мен әдет-ғұрыптарын олардың 

қажеттіліктері мен мүдделері арқылы түсіндіруге тырысты. Олар мүддені ерекше маңызды әлеуметтік құбылыс 

деп есептеді.  

Мәселен, П. Гольбах үшін мүдде – адам қылықтарының оятушы күші, ол мүддені әрбір адам өзінің 

бақытымен байланыстыратын объект деп атайды [5, 311 б.]. 

Саяси билік, егер халықтың басым көпшілігі түсінетін және қабылдаған мемлекеттік, ұлттық, 

экономикалық мүдделер мен мақсаттар жүйесіне сүйенбесе, өз беделін бекіте алмайды. Жалпыұлттық мүдделер 

мен құндылықтарға сүйенген мемлекеттік билік қызметінің құлдырауы мен халықтың әлеуметтік жағдайының 

құлдырауын тоқтатып, сыбайлас жемқорлық және ұйымдасқан қылмыспен күресуде өз жетістігін бере отырып, 

қоғамның тұрақты дамуына үлесін қосады. Ұлттық мүдделер мен оларды жүзеге асырудың механизмін түсіну 

үшін екі негізгі принципті тәсілді ескеру қажет. 

Бірінші көзқарас - қоғам мен жеке адамның мүдделеріне қатыссыз, ұлттық қауіпсіздіктің кепілдігінсіз 

елдің ұлттық мүдделерін нарықтық жекешелендірумен негіздеуге, сауда-саттықты тек әлемдік нарықтан табуға 

болмайтындығын көрсетеді. Билік құрылымдарының бүгінгі бағыт-бағдары – энергетикалық-шикізаттық, яғни 

елдің даму шикізаттын экспорттауға және тұтыну тауарларын импорттауға негізделген.   

Мұндай бағыт отандық өнеркәсіп және ауыл шаруашылығы өндірісін құлдыратуға, қаржы тепе-теңдігін 

бұзуға, ғылымның дағдаруына, халықтың басым көпшілігінің тіршілік деңгейі мен сапасының төмендеуіне, 

жұмыссыздық пен қылмыстың өсуіне, қоғамдағы әлеуметтік шиеленістің күшеюіне алып келеді.     

Екінші көзқарас – елдің ұлттық мүдделері қоғамның ашықтығы мен азаматтық бостандықтардың қол 

жеткізілген деңгейін сақтау, көпшілік тұтынатын тауарлардың кең ассортиментінің болу қажеттілігімен - 

әлеуметтік бағдарланған экономикамен, жаңа лектегі ғылымға негізделген өндірістер мен технологиялардың 

негізінде уақыттан оза жаңғыртумен, жеке адамның даусыз басымдығын және азаматтардың әлеуметтік 

қорғалуын көрсететін экономикамен байланыстырылуға тиіс. Бұл тенденция ТМД-ның бірқатар тәуелсіз 

мемлекеттерінің бірігуімен және Қазақстанның әлемдік нарыққа кіруімен объективті түрде байланысты.  

Кейбір авторлардың пікірінше «ұлттық» деген ұғым ескірілді. Ұлт этностарының барлық тілдік, діни, 

мәдени және т.б. сәйкессіздіктерімен бірге саяси бірігуінің салдарынан құрылады. Ұлттық мемлекет туралы 

айтқанда, біз халықаралық қатынастардың нақты факторын есептейміз. Әрбір ұлттық мемлекет өзінің ұлттық 

саясатын жүргізеді. Өз кезегінде кез-келген мемлекеттің ұлттық саясатының негізінде мемлекет қызметінің 

басты бағыты ретінде ұлттық мүдде идеясы жатады [6, 57-58 б.]. Қазіргі ғалымдар мен тәжірибелі саясаткерлер 

ұлттық мүддені ғылыми зерттеу мен талдауға болатын объективті түрде дәуірлеп тұрған құбылыс ретінде 

қарайды. 

Ұлттық мүдде негізінен үш негізгі қызметті атқарады:  

– мемлекет басшылығының сыртқы және ішкі саяси шешімдер қабылдауына негіз ретінде қызмет етеді 

және елдің территориялық тұтастығына қауіп келтіретін радикалдық, сепаратистік күштерге қатысты қызмет;  

– үкімет ұлттық мүддеге жүгіне отыра, сенімді түрде халыққа сыртқы саясаттың мақсаты мен 

міндеттерін түсіндіретін қызмет; 

– ұлттық мүдде елдің қоғамдық пікірі алдында сан қырлы сыртқы саяси қызметтерді ақтау үшін 

пайдаланылады. 

Мемлекеттік мүдде ұлттық мүддеге бағындырылуы тиіс. Сондай-ақ мемлекеттік мүдде екіұшты болуы 

мүмкін, оны кең (жалпыұлттық) және тар (билік элитасының мүддесі) мағынасында түсіндіру ұлт мүддесі мен 

билік басындағылардың корпоративтік мүддесі арасында жанжал тудыруы мүмкін. Егер ұлттық элитаның 

әрекеттері қоғамның құндылықтарына қайшы келмесе, мемлекеттік мүдде практикалық саясат тілімен 

синонимдер ретінде болады. Ұлттық мүддені қоғамның ең өзекті мәселелерін қамтитын мемлекеттік мүдденің 

халықтың таңдауы деп анықтауға болады, сонымен бірге тіпті өркениетті елдерде мемлекеттік мүддеге ие 

кейбір проблемалар халыққа беймәлім болып келеді. Ұлттық мүдде бірегей және бөлінбес құрылым ретінде 

мемлекетке қатысты проблемаларды қамтиды.  

Осы проблемаға қатысты тағы бір термин бар, ол - «қоғамдық мүдде». Ол мемлекеттік және ұлттық 

мүдделермен бірталай араласып та, ажырасып та жатады. Мемлекеттік мүдде мен қоғамдық мүдде ұлттық 

мүддеге байланысты себептермен ұштасып жатады. Егер қоғамдық мүддені билік басындағылар мемлекеттік 

басқару тіліне көшірсе, онда сәйкестендірілуі мүмкін. Қоғамдық мүдде, ұлттық мүддеге қарағанда ұсағырақ, 

күнделікті проблемаларды қамтиды. Мұнда елдің ішкі саяси мәселелері туралы болса, қоғамдық және ұлттық 

проблемалар арасындағы айырмашылықты айыру қиын болып келеді. [7, 34 б.]. 

«Ұлттық мүдделер» ұғымы ұлттық қауіпсіздікті немесе оны іс жүзінде қамтамасыз ету жөніндегі 

қызметті зерттеу проблемаларына қатысты жалпы, сондай-ақ жеке мәселелерді қарау кезінде өте жиі 

пайдаланылады. Бұл ретте ұлттық қауіпсіздіктің көптеген анықтамалары осы ұғымды пайдалану арқылы 

беріледі. Оның үстіне, ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің зерттеушілік және практикалық әралуан 

аспектілерін жария ету көп ретте «ұлттық мүдделер» ұғымының аясында жүргізіледі.  

Әдетте, ұлттық қауіпсіздік үрдісін жасау схемасы әдістемелік жағынан бірнеше (тізбектес) 

операцияларды жүзеге асыруды көздейді: әуелі ұлттық мүдделер, сонан кейін – осы мүдделерге нақты және 

әлеуетті қатерлер анықталып, осыдан кейін ғана қатерлерді болдырмау немесе бейтараптандыру, яғни ұлттық 
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қауіпсіздік саясаты қалыптастырылады [8, 149 б.]. Сонымен, ұлттық мүдделерді анықтау тек теориялық - 

әдістемелік маңызға ғана ие емес, сондай-ақ маңызды практикалық роль атқарады. 

Осының бәрі «ұлттық мүдде» түсінігі ұлттық қауіпсіздіктің жекелеген және жалпы проблемаларын 

жасауда, сондай-ақ оны практикалық жағынан қамтамасыз етуде де маңызды болып табылады. Осы жағдаят 

ұлттық мүдденің мәні мен мазмұнын және олардың өзара қатынасын егжей-тегжей қарауды қажет етеді. Мұның 

өзектігі осы проблеманы шешу тәсілдері ғылыми әдебиетте де, Қазақстан Республикасының тиісті ресми 

құжаттарында әр түрлі болуында. 

Тұтастай алғанда ұлттық мүдделерді қорғау қажеттілігі, әдетте, іс жүзінде әлемнің барлық 

мемлекеттерінің ұлттық қауіпсіздігін қамтамасыз ету негізінде жатыр. Осы екі ұғымның мұндай даусыз өзара 

байланысы ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету проблемаларына да өзінше бір «ескертушілік» көзқарасты 

туындатты. Қауіпсіздіктің мәнін анықтаудағы мұндай көзқарас қазақстандық саяси әдебиетте де басым 

екендігін атап кеткен жөн. Аталмыш жағдайда барынша еске алынатын анықтама Қазақстан Республикасының 

1998 жығы 26 маусымдағы «Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздігі туралы» Заңында берілген, 

сондықтан ол негізгі болып табылады. Бұл Заң Қазақстан Республикасының қауіпсіздігі – елдің ұлттық 

мүдделерінің нақты және әлеуметті қауіптерден қорғалу жағдайы дегенді айтады [9]. Қаралып отырған 

анықтамада қауіпсіздік ұлттық мүдделерді қорғаумен шендестіріліп, іс жүзінде толығымен сол ұғыммен 

«түйінделеді». Қауіпсіздікті қамтамасыз ету, содан өрбитін ел мүдделерін қорғау мақсаттары нақтыланбайды. 

Заңның кіріспесінде «ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету» Қазақстан Республикасының тәуелсіз, егемен 

мемлекет ретінде дамуының басты шарты болып табылады деп қана көрсетілген.  

Біздің ойымызша, ұлттық қауіпсіздік пен ұлттық мүдденің қатынасы туралы қазақстандық заңнаманың 

қағидаларының мазмұндық мардымсыздығы кездейсоқ емес. Ол «ұлттық мүдде» және оған байланысты 

проблемалар түсінігінің жеткіліксіз деңгейде зерттелуінде. 

Заң – бұл тұжырымдама немесе стратегия емес екендігін назарға ала отырса да, «ұлттық мүдде» түсінігін 

анықтауда бұл сияқты механикалық тәсілдің негізгі кемшілігі көзге ұрып тұрады. 

Біздің жағдайда «ұлттық мүдде» түсінігі үшін кеңірек жақын түсінік тауып, оны осы түсінікке келтіру 

және оның түрлік белгілерін анықтау қажет. Мұндай норма Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 26 

маусымдағы «Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздігі туралы» Заңының 1-бабында бекітілген. Онда 

«Қазақстан Республикасының ұлттық мүдделері» Қазақстан Республикасының саяси, экономикалық, 

әлеуметтік және басқа қажеттіліктерінің жиынтығы болып табылатындығы атап көрсетілген, оларды жүзеге 

асыру мемлекеттің адам мен азаматтың конституциялық құқықтарын, қазақстандық қоғам құндылықтарын, 

негіз қалайтын мемлекеттік институттарды қорғауды қамтамасыз етуге байланысты.  

Жоғарыда тұжырымдалған ойларға қарап біз «ұлттық мүдде» түсінігіне мынадай анықтама бергіміз 

келеді. Ұлттық мүдде – бұл мемлекеттік саясат субъектілері сезінетін елдің қауіпсіз өмір сүруі, тиімді қызмет 

етуі мен дамуын қамтамасыз ету үшін міндетті түрде қанағаттандыруға және қорғалуға жататын халық 

қажеттігі. Міне, осы көзқарас арқылы мемлекет саясатының мәні, мақсаты мен мазмұны, көптеген түрлі 

фактілерді, мәлімдемелерді, декларацияларды, бағдарламаларды, сондай-ақ жүргізілетін барлық нақты 

экономикалық, саяси және басқа шараларды талдаудың қажеттілігін көрсетеді. 

Бірінші кезекте қажеттіліктерді түсініп, ұлттық мүдденің мәнісін анықтағаннан кейін оларды жіктеу 

жүргізіледі. Ол маңызы бойынша, ауқымы бойынша, әрекет ету мерзімі бойынша, қоғамдық өмірде көріну 

салалары бойынша түрлі негіздерде құрылуы мүмкін. 

Маңызы бойынша ұлттық мүдде өмірлік маңызды, маңызды және жай мүдде болып бөліне алады [10, 87 

б.]. Мұнда өмірлік маңызды мүдделер саласына, әдетте, елдің мемлекеттік егемендігі мен тәуелсіздігі, 

шекараның аумақтық тұтастығы мен тұрақтылығы, конституциялық институттарының бұлжымастығы және т.б. 

енеді. Маңызды мүдделер тізбесіне адам құқығын сақтау, елдің тыныштығы мен дамуы, қоғамдық қауіпсіздікті, 

ұлтаралық тұрақтылықты сақтау және т.б. жатқызуға болады. Жай мүдделерге, әдетте, екінші дәрежелі 

мүдделерді, мәселен экологиялық, рухани-мәдени және басқа қауіпсіздік түрлерін жатқызады. 

Ұлттық мүдде қоғамдық өмірде көрініс беруі бойынша мүдделердің нақты түрі бойынша: экономикалық, 

саяси, әскери, әлеуметтік және т.б. болып жіктеледі. Бұл жерде ұлттық мүдделерді осылай жіктеу міндетті 

екенін атап өтуге болады, өйткені кері жағдайда ұлттық мүдделерді анықтаудың процедурасы қоғамның барлық 

проблемаларын жай тізбектеуге айналып кетуі мүмкін.  

Аталмыш мәселені сапалы және жан-жақты қарау үшін біз Қазақстан экономикасын реформалаудың 

негізгі ұстанымдарын анықтағымыз келеді. Біздің ойымызша, экономикалық салада мұндай ұстанымдар 

мыналар болып табылады:  

-  ұлттық байлықтың өсуін және адамдардың өмірі мен қызметінің лайықты жағдайларын қамтамасыз 

ететін қуатты, қимыл-қозғалысты дамитын экономиканы құру, бұл ұлттық экономиканың құлдыратып құрып 

кетуден сақтайды және оны орнықтыруды талап етеді; 

-  әлеуметтік бағдарланған нарықтық экономиканы қатаң түрде кезең-кезеңмен қалыптастыру, отандық 

кәсіпкерліктің бастамасын жан-жақты көтермелеу, оларға экономикалық ынталандырудың тетіктерін табу, 

сыбайлас жемқорлықтың кез келген түрлерін жою; 

-  меншіктің барлық нысандарының – мемлекеттік, қоғамдық, жеке және басқа да түрлерінің тең 

құқықтылығын орнықтыру. Меншік иесінің құқықтарын мемлекет тарапынан қорғауға алу; 

-  қаржы жүйесіндегі олқылықтарды жою және бюджетті тиімді пайдалану; 
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-  кәсіпорындар мен ұйымдардың дербестігін кеңейту, шаруашылық қызметінде әкімшілік кедергілерден 
бас тарту; 

-  еңбек етуге байланысты жеке тұлғаның конституциялық құқығына кепілдік беру, жалақыны, 
зейнетақы мен жәрдемақыларды, өтемақыларды  міндетті түрде төлеу, жыл сайынғы ақылы демалысты беру, 

жұмыссыздықтан әлеуметтік қорғау; 

-  елдің табиғи ресурстарын ретсіз пайдалануға, қоршаған ортаға залал келтіруге және экологиялық 
ахуалдың нашарлауына жол бермеу.  

Мемлекеттің негізгі бағыты экономиканы, заңнама мен қоғамды тазалау және оны дамытуға ықпал етуі 

тиіс, ол өндірістің табиғат сыйымдылығынан және зат пен энергия алмасудың биосфералық процесіне 

экономиканың әсерін азайту арқылы орнықты, экологиялық қауіпсіз табиғат пайдалануды және ресурстық-

экологиялық тепе-теңдікті сақтауды көздейді. Экономиканы тазарту үшін ресурс үнемдеуші технологияларды 

дамытып, экологиялық «лас» өндірістердің үлесін азайту, табиғатты пайдаланудың, мемлекеттік экологиялық 

бақылаудың, экологиялық мониторинг пен статистиканың экономиканың механизмдерін жетілдіру, табиғат 

пайдалану мен экологиялық сараптаманың рұқсат беру жүйесін оңтайландыру қажет.  

Ел экономикасын нарыққа бейімдеу халықтың нақты табысы деңгейінің күрт төмендеуіне, табысы, 

тұтынуы, аса маңызды материалдық қызметтің қол жетімдігі бойынша әлеуметтік жіктелу процесінің күшеюіне 

және кедейшілік шегінде тұрған отбасылар санының артуына әкеп соғады. 

Мемлекеттің экономикалық қауіпсіздігіне объективтік те, субъективтік те факторлар әсер етуі мүмкін. 

Мысалы, халықаралық саяси, экономикалық ұйымдардың, шетелдік мемлекеттердің, арнайы қызметтердің, ірі 

фирмалар мен корпорациялардың және жоғары мәртебелі жекелеген тұлғалардың қызметі. Экономикалық 

мәселелер көбінесе саяси мәселелермен (билік үшін талас) бір-бірімен тығыз байланыста болады. 
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА КӘСІПКЕРЛІКТІҢ ПРОБЛЕМАЛАРЫ ЖӘНЕ ОНЫ ДАМЫТУ 

 

Қазақстан Республикасы ХХ ғасырдың 90 жылдарынан бастап егеменді ел болып өз экономикасын 

дамытуға мүмкіндік алып әлемдік еңбек бөлісіне қатыса бастады. Он бір жыл ішінде елімізде бұрын-соңды 

болмаған тарихи маңызды, орасан зор өзгерістер болды. Осы жаңалықтардың негізі материалдық өндірістің, 

бұрынғы экономикалық қатынастардың орнына жаңа қатынастардың пайда болуы. Социалистік деп аталған 

мемлекеттік және кооперативтік меншіктің орынына көп түрлі меншік формаларының келуі, оның ішінде жеке 

меншік түрлерінің пайда болуы. Меншіктің жекешелендірілуі, мемлекет иелігінен алынуы әкімшілік жүйенің 

құлауына жол ашты. Бірақ шаруашылықты тиімді ұйымдастырушы, ортақолды меншік иелерін қалыптастыру 

оңай жүргізілетін шаруа емес. Оның басты себебі совет елінде 70 жылдан астам мемлекетке қызмет атқарған 

адамдар психологияс жеке адамдарды кәсіпкерліктен алшақтатты, шынын айтқанда кәсіпкерлік теорияс болған 

жоқ, керісінше бұл қызметті мемлекет басқару органдары атқарады деген пікір қалыптасты.  

«Шағын және орта бизнесті, сондай-ақ, ірі кәсіпкерлікті жеңілдікпен несиелеуге қосымша 100 миллиард 

теңге бөлу қажет. Бұл тамақ және химия өнеркәсібіндегі, машина жасаудағы, сондай-ақ, қызмет көрсетулер 

саласындағы жобаларды жүзеге асыруды қамтамасыз етеді.  
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Шағын және орта бизнес пен іскерлік белсенділікті қолдау бойынша жұмысты жалғастыру қажет. 

Бүгінде Ұлттық қордан ШОБ-ты қолдауға және несиелеуге бағытталған 100 миллиард теңге толықтай игерілді. 

Бұл 4,5 мың жұмыс орнын құруға мүмкіндік берді. Бұл қаржыға сұраныс ұсыныстан 23 миллиард теңгеге асып 

түсті. Бизнесті 10 жылға бар-жоғы 6 пайызбен несиелеудің бұрын-соңды болмаған шарты жасалды. Мұндай 

шарттар біздің елімізде бұған дейін болған емес. ШОБ-ты экономикалық өсімнің драйвері ретінде дамыту және 

оның үлесін 2050 жылға қарай ІЖӨ-нің 50 пайызына ұлғайту бойынша жұмысты жалғастырған жөн. 

Сондықтан шағын және орта бизнес үшін 2015-2017 жылдары жалпы сомасы 155 миллиард теңге несие 

желілерін АДБ, ЕҚДБ, Дүниежүзілік банк есебінен тиімді пайдалану қажет» [1].  

Кәсіпкерлік – тікелей еліміздің экономикасының дамуына ықпал ететін бірден-бір фактор болғандықтан 

оған баса назар аудару қажет екені айтпаса да түсінікті. Дегенмен, қазіргі уақытта қазақстандық кәсіпкерлік 

біршама қиыншылықтарды бастан кешіріп отырса да, өзінің негізін әлдеқашан құрып болған. Ол заңмен 

қорғалады және әрқашан дамып отырады. Бүгінде бұл мәселенің өзектілігіне ешкім күмәнданбайды, себебі 

кәсіпкерлік іс-әрекетсіз нарықтық экономика да болмайтыны даусыз. Ол әлі де даму барысында болса да, 

бизнестің қоғамдық өндірістің негізгі саласына айналатындығына ешкімнің күмәні жоқ. Бизнеске деген 

қызығушылық өсіп келеді. 

Қазіргі таңда қоғамның жаңа экономикалық негізі құрылып жатыр, өзінің ісін ашуға ниеттенген 

азаматтар көбейіп келеді. Олар өз кәсіпкерлігін аша отырып, жаңа жұмыс орындарын ұсынады, соның 

нәтижесінде еліміздегі жұмыссыздық проблемасының бір шеті шешілсе, екінші жағынан ол кәсіпкер өз тауарын 

немесе қызметін ұсына отырып, елдегі бәсекелестікке де өз ықпалын тигізеді. Сондай-ақ, кәсіпкерлігінен 

тапқан пайдасынан мемлекетке салық төлеу арқылы елдің экономикалық жағдайының жақсаруына, мемлекеттік 

бюджеттің толығуына өз үлесін қосады. Ал нарықтық экономикаға өту үшін өндіріс құрылымын түбегейлі 

түрде өзгерту қажет. Өзгерістер монополияны жеңіп, бәсекелестіктің пайда болуына жол ашады. Бәсекелестік 

бар жерде қашанда сапалылыққа ұмтылыстың болатыны заңдылық. Сондықтан да кәсіпкерлердің заман 

талабына сай өтімді тауар немесе қызмет көрсетуі қазіргі қоғамға аса қажет. Біз әлемдік тәжірибені негізге ала 

отырып бұл мәселені меншіктің түрлі формалары негізінде құрылған кәсіпкерліксіз шешу мүмкін еместігін айта 

аламыз. Қазіргі уақытта кәсіпкерліктің өндірістің, нарықтың дамуына, яғни бүкіл қоғамға әсерін тигізетінін 

көптеген адамдар түсінді [2, 56-б].  

Жалпы, жоғарыда айтқанымыздай, Елбасы кәсіпкерлікті қолдау мақсатында бизнеске жасанды жолмен 

кедергі келтіріп отырған мемлекеттік шенеуніктерді барынша қатал жауапкершілікке тартудың жаңа жүйесін 

қарастыруды, шағын және орта іскерлік сегменттерге салмақтың көлемін арттырмастан, микро, кіші, орта және 

ірі бизнестер мүдделерін шынайы шектеуге бағытталған заңнамаларға өзгертулер енгізу және тағы басқа да 

тапсырмалар жүктеген еді. Осы орайда кәсіпкерлік барынша қарқынмен дамығаны рас. Дегенмен, оны реттеп 

отыратын бірізді кәсіпкерлік саласындағы кодекстің қабылданғаны керемет болды.  

Экономикалық теорияда  «кәсіпкерлік» түсінігін өзіндік ерекшеліктеріне сәйкес бірнеше кезеңдерге 

бөлінеді. Кәсіпкерлік концепциясының бірінші кезеңі «кәсіпкерлік теориясының» классигі Р.Контильон 

есімімен байланысты. Ол бірінші рет кәсіпкерліктің негізгі тұлғасын анықтады. Кәсіпкер – белгілі бағада сатып 

алушы, белгісіз бағада сатушы, яғни тәуекелге барушы адам.  Классикалық экономикалық теорияда кәсіпкерлік 

ұдайы өндірістің негізі ретінде тәуекел үшін табыс алу ретінде қарастырылды.  Тәуекелді төмендету үшін 

кәсіпкерге негізгі өндіріс факторларын: жер, еңбек, капиталды тиімді үйлестіруіне тура келеді. (1) 

А.Маршалл өз кезегінде кәсіпкерлік қызметтегі технологияны үйлестірудің жаңа әдістеріне, өндірісті 

ұйымдастыру мен басқарудың жаңа нысандарына тиімді деп есептеген.  Кәсіпкерлік теориясының 

қалыптасуында Й.Шумпетердің «тиімді монополия» концепциясының ролі ерекше. Оның айтуынша, 

кәсіпкерліктің мәнін жаңашылдық механизмі құрайды. Кәсіпкер- экономикадағы барлық динамикалық 

өзгерістерге негізгі жаңалық енгізуші. Сондай-ақ, Й.Шумпетер классиктерге қарағанда кәсіпкерліктің 

жаңашылдық қызметін капиталистің қызметінен бөліп көрсетеді. Капиталистің қызметі: кәсіпкер барлық 

уақытта таза күйінде қандай да бір мүлікке меншік құқығына ие бола бермейді. Сондықтан да ол қарсы 

тәуекелге бармайды. Кәсіпкер ол менеджер емес,оның міндеті – жасаған жаңалығын жүзеге асыру және оның 

экономикалық дамуына септігін тигізу. Кәсіпкер – бұл меншік иесі, әрі ол шаруашылықпен тікелей 

айналысады. Ол нарыққа өзінің дербес жауапкершілігі арқылы тәуекелге баратын адам. Ал менеджмент – 

жалпы өндіріс пен тауар айналымын (бизнесті) тиімді жүргізу мен пайда табу мақсатындағы басқару жүйесі 

мен әдістерінің жиынтығы.  

«Азаматтардың, оралмандардың және заңды тұлғалардың мүлікті пайдалану, тауарларды өндіру, сату, 

жұмыстарды орындау, қызметтер көрсету арқылы таза кіріс алуға бағытталған, жеке меншік құқығына (жеке 

кәсіпкерлікке) не шаруашылық жүргізу немесе мемлекеттік кәсіпорынды жедел басқару құқығына (мемлекеттік 

кәсіпкерлікке) негізделген дербес, бастамашыл қызметі кәсіпкерлік болып табылады. Кәсіпкерлік қызмет 

кәсіпкер атынан, оның тәуекел етуімен және мүліктік жауапкершілігімен жүзеге асырылады» [3].   

Егеменді елімізде жүзеге асырылып жатқан түбегейлі экономикалық түрлөндірулерді және құқықтық 

реформа барысында қол жеткізген табыстарымызды есепке ала отырып кәсіпкерлііғгі дамыту, кәсіпкерлік 

құқықты қалыптастыру, кәсіпкерлік қатынастарды қуқықтық реттеу кезінде нарықтық экономикасы дамыған 

елдердің осы өзекті мәселелері бойынша жинақталған тәжірибесіне, ғылыми жетістіктеріне сүйенуіміз қажет 

деп ойлаймын. 

Айта кету қажет, қазіргі кезде кәсіпкерліктің әлсіз жағына мыналарды жатқызуға болады; 

- Қаржылық және материалдық ресурстардың жеткіліксіздігі; 
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- Көптеген фирмалардың төменгі деңгейдегі басқармалары; 

- Маркетингтік жұмыстардың жеткіліксіз деңгейде атқарылуы; 

- Мол, пайдалы нәтижеге " тез жетушілікті" алға қоюлары; 

- Төлем қабілеттілігін және сұраныстын нашар есепке алуы; 

- Рынокқа   тек   жоғары   пайдалы   тауарлар   мен   қызметтерді өткізуге бағытталуы; 

- Рыноктық қатынастарда тез туындайтын жағдайларға байланысты дер кезінде бизнестің  жаңаша 

бағыттай алмаулары; 

- " Көлеңкелі" бизнестерге әраласулары; 

- құрамдардың тұрақтанбауы. 

Осы әлсіз жағымен қатар мықты жақтарында мына түрде сипаттауға болады: 

- білікті қаржылық саясат жүзеге асырылуда; 

- өндіріс жағына аса ден қойылуда; 

- өзгеріп жатқан жағдайға төз бейімделіп, икөмделуде; 

- шағын рыноктардағы бәсекөлестік позицияларға мамандану жүзеге асырылуда; 

Менің ойымша, осы бір жұмыстың көлемінде тақырыпқа байланысты барлық теориялық мәселелерді 

қарастыру мүмкін емес. Сонда да болса, жоғарыда аталғән түпкілікті маселелөр бойынша кейбір 

тұжырымдамалар мен қорытындылар берілген. Кәсіпкерлік қызмет аясында туындайтын қатынастар тек 

кәсіпкерлік құқықтық нысанда, былайша айтқанда кәсіпкерлік құқықтық қатынастар түрінде кездеседі; 

ұйымдық-құқықтық нысандарында құқықтық жағдайларына; Қазақстан аумағында жүзеге асырылатын 

кәсіпкерлік қызметтің жалпы қағидаттары сипатталған. 

Қазіргі Қазақстаи Рөспубликасының экономикасының дамуында кәсіпкерліктің ұйымдық құқықтық 

нысанының дамуына зор көңіл бөлу қажет. 

Жоғарыда айтылғандардан мынадай қорытынды шығаруға болар еді. Өндіргіш күштер дәрежесі мен 

сипатынан туындайтын меншік пен кәсіпкерліктің әр қилы формлары, қазіргі рыноктық экономикаға аралас 

экономика сипатын береді. Мұндай экономиканың бір клеткалы  бірыңғай укладты экономикамен 

салыстырғанда үлкен артықшылығы бар. Өйткені онда көп уклад орын алады, сөйтіп бәсеке арқылы өзінің 

өміршеңдігін дәлелдей отырып, қоғам мушелерінің әр қилы қажеттіліктерін тиімді қанағаттандыра алады. Аса 

қиын жағдайда тоталитарлық жүйеден кәсіпкерліктің аралас моделіне көшіп жатқан еліміз үшін бұл үлкен 

сабақ. 

Құнның бәрі мемлекет тарапынан кәсіпкерлікке көмек қажеттілігін көрсетеді. Қажетті нарықтың 

құрылымдарымен өзара байланыстарды құрмай кәсіпкерлік дұрыс әрекет ете алмайды. Бұл жағынан біздің 

экономикамызға бірқатар проблемаларды шешуге тура келеді. 

Біріншіден, экономиканы басқарудың командалық-әкімшілік жүйесін қирату кезінде кәсіпкерлерді 

мемлекеттік органдармен түрлі деңгейдегі аппараттық сыбайластық бөлігі диктатынан қорғауды қамтамасыз 

ету қажет. 

Екіншіден, коммерциялық банктер, сақтандыру және биржалық мекемелер, аудиторлық және кеңес беру 

фирмалары мен басқа мекемелер түріндегі кәсіпкерлік инфрақұрылымын жетілдіру. 

Үшіншіден, кәсіпкерліктің уәждік базасын құру үшін экономика әрекет етуінің бәсекелес-жарыстық 

режимі қажет. 

Төртіншіден, өркениетті кәсіпкерлік үшін жағдай жасау туралы айтқан кезде, оның қалыптасуындағы 

заңдық және шаруашылық қызметтер арқылы мемлекет ойлауы қажет елеулі рөлді ұмытуға болмайды. 

Осылардың барлығынан Қазақстанның өркендеген экономикасында кәсіпорындардың орны ерекше екенін 

байқаймыз. Себебі, ол өз қызметін стратегиялық маңызды салаларды жүзеге асырады, кәсіпкерліктің дамуы 

ұлттық байлықтың маңызды бөлігін құрайды. 

Сонымен қатар, Қазақстан Республикасында кәсіпкерлікті дамытуға кері әсер ететін бір қатар 

факторларды атап көрсетуге болады. Кәсіпкерліктің дамуына кедергі келтіріп отырған неғұрлым күрделі 

проблемалардың бірі көптеген субъектілердің өзінің инвестициялық және айналымдағы мұқтаждықтарын 

қамтамасыз ету үшін жеткілікті қаржы ресурстарының жоқтығы болып табылады. Банктер кәсіпкерлік 

субъектілерінің кепіл қабілетінің төмендігіне орай қарыздар бойынша проценттік ставканы арттыру жолымен 

тәуекел құның кредиттерге айналдыруға мәжбүр. Кәсіпорындардың қорымен жарақтануының төмен деңгейі 

оның еңбек өнімділігінің төмендігі салдарынан кәсіпкерлік секторының экономикалық тиімділігін арттыруға 

әсерін тигізбейді және негізгі құралдарды кепілдікке қойып кәсіпкерге кредит бермеуін тежейді. Кәсіпкерлік 

субъектілерінің сауда саласында тауарлар сатудан, қызметтер көрсетуден алатын кірісі олар алған кірістің 

жалпы көлемінің 60%-тен астамын құрайды. 

Кәсіпкерліктің дамуына кері әсер ететін басқа да факторлар кәсіпкерліктің қызметін реттейтін 

қолданыстағы заңнамадағы нормалардың жетілдірілмеген және кей жағдайда нақты нормалардың болмауы 

болып табылады, бұл әкімшілік кедергілерді ұлғайтуға әкеледі. Кәсіпкерлікті қолдаудың инфрақұрылымы 

үйлесімінің жеткіліксіздігі кәсіпкерлердің жарыққа кіру кезінде сыртқы және ішкі ортадағы барлық шартқа 

қатысушы агенттермен қатынастарды ретке келтіру мен қолдау қажеттілігіне негізделген қосымша шығындарға 

ұшырауына әкеледі. Кәсіпкерлікті қолдаудың инфрақұрылымы үйлесімінің жеткіліксіздігі кәсіпкерлердің 

жарыққа кіруі кезінде сыртқы және ішк ортадағы барлық шартқа қатысушы агенттермен қатынастарды ретке 

келтіру мен қолдау қажеттілігіне негізделген қосымша шығындарға ұшырауына әкеледі. Сыртқы – бұл 

мемлекеттік органдармен, қаржы-несие ұйымдарымен, жеткізушілермен, тұтынушылармен және 
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бәсекелестігімен өзара қарым-қатынас ішкі қызметінің түрін және ұйымдық- құқықтық нысанды таңдау; 

жарғылық капиталды қажетті шешімдерге қалыптастыру; кадрларды іріктеу және қызметкерлерді басқару; 

әріптестер командасын іздестіру және нарықты білу. 

Көптеген өңірлерде кәсіпкерлердің биліктігі мен оларды оқыту проблемасы шешілмеген күйде қалуда, 

кәсіпкерлік бизнес үшін инженер-техник және жұмысшы мамандықтар саласындағы білікті кадрлардың үлкен 

тапшылығы байқалады. Кәсіпкерлікте туындаған осындай проблемаларды шешу үшін,және кәсіпкерлікті одан 

әрі дамып жетілуі үшін мынадай шараларды жүргізу керек: 

1.Кәсіпкерлікке салық әкімшілігін жүргізу әсерін жетілдіру; 

2.Кәсіпкерліктің несие ресурстарына қол жетімділігін жеңілдету, кәсіпкерлікті қолдаудың мемлекеттік 

және мемлекеттік емес институттарының тиімділігін арттыру; 

3.Кәсіпкерлікті мемлекеттік реттеуді оңайландыру; 

4.Кәсіпкерлікті қолдаудың бірыңғай білім беру және кәсіпкерлікті тиімді 

ақпараттық-әдістемелік қолдау жүйесін құру; 

5.Кәсіпкерлік мәселелері бойынша нормативтік құқықтық базаны жетілдіру; 

6.Кәсіпорындарға арнайы кадрлар дайындау 

Қорыта айтқанда, елімізде кәсіпкерлік қызметті қолдауға салықтық жеңілдіктер, лицензия алуда 

жеңілдіктер берумен қатар өткен жылғы қараша айында елімізде жаңа Кәсіпкерлік кодекстің қабылдануы осы 

кәсіпкерлік қатынастарды реттеуде зор маңызға ие болды. Кәсіпкерлік кодекстің қабылдануы кәсіпкерлік 

қызметпен байланысты көптеген қатынастарды реттеуде жеңілдік туғызды.   
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ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ПРОКУРАТУРА ГЕНЕЗИСІ, ОНЫҢ МЕМЛЕКЕТТІК БАСҚАРУ ЖҮЙЕСІНДЕГІ 

ЖАҢА РӨЛІ 

 

ҚР Конституциясы еліміздің ең қымбат қазынасы адам және адамның өмiрi, құқықтары мен 

бостандықтарын тұжырымын алға қойып өзін демократиялық, зайырлы, құқықтық және әлеуметтiк мемлекет 

ретiнде жарияланған [1].  

Осындай мемлекетті қалыптастыру жолында құқық қорғау органдарына, оның ішінде прокуратура 

органдарына үлкен рөл бөлінуде, ал оның рөлі мен мақсаттары қазіргі заман жағдайында маңызды дәрежеде 

өзгеріп тұруы міндетті.  

Себебі соңғы онжылдықта Шығыс Еуропа мен бұрынғы Кеңестік Республикалар Одақтастары елдерінде 

сот әділдігі органдары мен жалпы құқық қорғау жүйесіндегі органдарының қызмет ету принциптерін қайта 

түбегейлі қарастырумен жүрді. Сәйкесінше реформалар прокуратура органдары қызметінің негіздеріне де өз 

өзгертулерін әкелді. Жалпы мемлекетімізде прокуратура рөлін қайта ойдан өткізіліп жатқандығын белгілеуге 

болады. Мемлекетіміз демократиялық, құқықтық ел құру жолын таңдағандықтан бұндай реформалар шарасыз.  

Осындай реформалар жүріп жатқанымен, прокуратура әрмен қарайда  құқық қорғау жүйесінінің басты 

элементі болып қала беретіндігі айдай анық. Прокурорлар конституция мен заңдардың, адам мен азаматтың 

құқықтарын қорғауда, конституция, заң мен басқа да нормативтік актілердің нақты және біркелкі 

қолданылуына жоғарғы бақылауды жүзеге асыруда маңызды рөл атқарады. Сонымен бірге, көп жағдайларда 

прокуратура жедел іздестіру қызмет мен анықтау және тергеу заңды өтуіне бақылауды жүзеге асыруды, 

мемлекет мүддесін сотта заңмен белгіленген тәртіп пен шектеу бойынша ұсынады, қылмысты қудалауды 

жүзеге асыру жұмыстарын жүргізуді жалғастыруда.  

Прокуратура жұмысындағы өзгерістер келесі жағдайлармен негізделген. Біздің ойымызша, қазіргі кезде 

прокуратура, мемлекет пен азаматтар арасындағы қарым-қатынас концепциясы өзгеруде. Прокуратура құқық 

қорғау саласында құқықты мемлекеттік үкіммен немесе жарғымен ауыстыратын мемлекет еркінің таратушысы 

болудан қалып, ендігі әрі азаматтар құқықтары мен бостандығының және құқықтық мемлекет принциптерін 

қорғауда тұрған мемлекеттік институтқа айналды.   

Жаңартылған, реформаланған қалыпындағы прокуратура органдары мемлекеттің өзін емес, ең алдымен 

осы мемлекет ең басты қазына деп жариялаған құндылықтарды қорғайды. Жоғарыда атап өткендей, 

Қазақстанда бұндай басты қазына ретінде адам және адамның өмiрi, құқықтары мен бостандықтары 

жарияланған.  
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Мемлекет  басшысы алға қойып отырған барлық құқық қорау органдарын модернизациялау, оның ішінде 

прокуратураның үйлестірушілік рөлін күшейту, құқық қорғау және сот жүйесінің тиімділігін жоғалату мен 

азаматтардың құқықтарын әділ, әрі іс жүзінде қорғауын қамтамасыз ету талаптарын қоюмен негізделген [2].  

Прокуратураның пайда болуы мен қызметінің тарихи-құқықтық негіздері, оның генезисі қазіргі заманғы 

мемлекеттегі оның орны мен рөлін анықтауда үлкен маңызға ие. 

Алыс, өткен заманда қалыптасқан сот өндірісмен салыстырғанда прокуратура ерекшелігі, оның Еуропа 

елдерінде 13-14 ғасырларда қалыптасқандығын атап өткеніміз жөн. 1302 жылы Франция королі прокуратураны 

патша мүддесін қорғаушы орган ретінде құрған  [3]. Франциск біріншінің 1539 жылғы эдиктісі патшалық тінту 

процессінің жүйесін толығымен аяқтады, оған сәйкес сот және олардың көмекшілері, патшалық лейтенанттар 

деп аталып жеке өздері процессі жүргізулері міндетті болатын. Тергеуді жүргізетін сот пен қорытынды беретін 

прокурордың бірлескен қатынасы міндетті болды.  

1586 жылы Францияда прокуратураны ұйымдастыру мен қызметі туралы заң қабылданды, бұл заң 

мемлекеттік органдар жүйесіндегі прокуратураның орның айқындап берді. Заң прокурорлық бақылау саласына 

келесідей өкілеттерді енгізді: әкімшілік-саяси сипаттағы прокурор қызметі; тергеу өндірісіне бақылау; сот-

құқықтық қызмет. 

Францияның қылмыстық процесінде 1670 жылғы Ордонанс үлкен маңызға ие, ол бойынша сотта 

азаматтық және қылмыстық талаптарды тергеу бөлінді, ал патшалық прокурорлар кейіпіндегі жариялық 

айыптау жағы масқаралайтын және қинайтын жазалауды қолдануға әкелетін қылмыстың жасалғаны жөніндегі 

айыптауды ұсынуға рұқсат алды [4].  

Кейінгі жылдары Франция прокуратура түрлі өзгерістерге ұшырады. Соған қарамастан, оның негізгі 

арналуы өзгеріссіз қалды: мемлекеттегі жоғарғы билікті ұстаушының беріктігін қамтамасыз ету. 

Прокуратураның осындай қызметі, қазына тонау, жемқорлықтың кең етек жайған жағдайында, онымен 

күресуде тек арнаулы мемлекеттік қызмет көмегімен мүмкін болғандықтан ерекше маңызға ие еді. Дәл 

Францияның прокуратурасы басқа елдеде, сонымен қатар Ресейде ұқсас құқықтық институттардың құрылуына 

үлгі болғандығы кездейсоқ жағдай емес[5].  

Ресейдегі прокуратураның қалыптасуы Бірінші Петр заманына сай келеді, ол мемлекеттік басқаруды 

реформалау барысында заңдардың орындалуына бақылау жүргізуге және шенеунік-бопсалаушы қазына 

тонаушы мен жемқорларға қарсы күрес жүргізуге шақырылған аппараттың құру қажеттілігін түсінді. Осы 

мақсатта 1 Перт 1722 жылдық 12 қаңтарында заңдардың орындалуына бақылау жүйесінің жағыз, жалпы 

мемлекеттік және қатаң орталықтандырылған мекеме ретінде прокуратураны ашты, мекеме заңдылық пен 

құқықтық тәртіптің бірігуі қорған болуға, түрлі шенеуніктер қызметіне бақылау органы ретінде, жоғарғы билік 

пен мемлекет мүдделерін орындуға бақылаушы орган ретінде шақырылды. Бірақ бұл шетелдік үлгілерді көшіру 

болған жоқ еді. Егер Францияда прокурор өз қызметін толығымен патшалық билік пен арын қорғауға арнаса, 

және оның атынан сотқа қатыстырылса, Ресейде, прокуратура құрылған кезінен бастап, прокурор өкілеттігі 

жалпы мемлекеттік маңыздағы бақылау-қадағалау функцияларына шығады [6]. 

«Прокурор» мен «прокуратура» сөздері түбірінде латынның «procuro» сөзінен шыққандығы, ал 

мағынасы «қомқор боламын», «басқарамын» дегенді білдіретіндігі қызықты.  

1862 жылы өткен сот реформасына дейін Ресей империясының Мемлекеттік Кеңесі «Прокуратура 

туралы негізгі ережелерін» қабылдаған, онда прокурорлық бақылаудың мемлекеттік арналуы, оның мазмұны, 

прокурорлардың міндеттері мен өкілеттері анықталатын. «Ресей империясында заңдардың нақты және біртекті 

орындалуына бақылау» сөйлемінде прокуратураның арналуы анық көрсетілген. Прокурорлардың жергілікті 

ықпалдан дербестігін қамтамасыз ету үшін, маңызды дәрежеде аталған қызметке тағайындалу мен босатудың 

белгіленген тәртібі ықпал етті.  

Құқықтық жүйе құрылымындағы маңызды өзгерістер 1864 жылдың қараша айында сот реформасының 

негізгі актілерін бекіткен соң болды [7]. Кейінгі кезендегі мемлекеттанушылар мен ғалымдардың мойындаған - 

өз қызметтеріне прокурорлық араласудан қашатын кейбір билік құрылымдары мүдделерін қанағаттандыру 

мақсатында прокуратураның жалпы бақылау өкілеттіліктері жойылды. Кейінгі уақытта, үкімет осы бақылаудың 

негізгі элементтерін қайта жаңғыртуына мәжбүр болды.  

19 ғасырдың 20-40-шы жылдары Ресейдің және сол кезде оның қарамағында болған протектораты 

Қазақстанның солтүстік-шығыс және батыс бөлінігдегі әкімшілік басқару саласында маңызды түзетулер 

енгізілді. 18 ғасырда қалыптасқан және 19 ғасырдың басына дейін іс жүзінде орын алуы жалғасып келген 

тәуелділік қатынасы, отаршылдық сипат алды. Орта және Кіші жүздегі хан билігі ресми жойылып әкімшілік-

отаршылық басқару органы жүйесі құрылды. Патшалық Рсейдің Қазақстанды түбегейлі Ресейнге қосу 

жолындағы осы маңызды қадамы өзінің заңнамалық көрінісін 1822 жылғы «Сібір қырғыздары Жарғысында», 

1824 жылғы «Жарғыда» және 1844 жылғы «Орынбор қазақтарын басқару туралы Жарғыда» көрініс алды.   

19 ғасырдың бірінші жартысындағы әкімшілік реформалар бойынша құрылған «сібір қырғыздары 

(қазақтары)» облысы бес әкімшілік-территориялық бірліктер - аймақтардан құралды, одан кейінгі кезде Семей 

облысы бөлініп әскери губернатор басында тұрған облыстық басқармамен басқарылды. Облыстық басқарма үш 

бөлімнен тұрды: атқарушы, шаруашылылық және сот. Өз құзыреті бойынша «сібір қызғыздары» облыстық 

басқамасы орындалатын қызметтері жалпы жиынтығы бойынша губерниялық басқару мен қазыналық палатаға 

сай болатын. Сот өндірісі саласында өз юрисдикциясы бойынша губерниялық сотқа сай болды. Барлық сот 

істерін губернатор немесе вице-губернатор төрағалығымен сот бөлімшесі қарастыратын. Облыстық басқару 
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мен қатынасу құрамына шаруашылық қызметін атқаратын - стряпчий  кіретін, ол прокуратура органының өкілі 

қызметін орындайтын [8].  

Сонымен, 19 ғасырдың ортасына қарай, қазақ далаларында прокуратура өкілі болған «стряпчий», 

атқарушы билік органың өкілі болып, қылмыстық сот өндірісінде қылмысты қудалау қызметінің элементтері 

беріліп, барлық бар орындарымен, қызметтік, соның ішінде сот, және жеке тұлғалармен заңдарды қадағалау 

мен орындауына Сенат, губернаторлармен қатар мемлекет мүддесі үшін жалпы бақылауды жүзеге асыру 

өкілетіне ие болған [9].  

Қазан революциясынан кейін кеңестік билік 1917 жылдың 24 қарашасындағы «Сот туралы» Халық 

Комиссарлары Кеңесі Декретімен бұрыңғы революцияға дейінгі сот органдары, адвокатура, сот тергеушілері 

мен прокурорлық бақылау институттарын жойды. 1917 жылдың 12 желтоқсанындағы Түркістар өлкесінің 

Халық Комиссарлары Кеңесінің Декреті Қазақстан территориясындағы аймақтық соттар, сот палаталары мен 

барлық әскери соттарды жойды. Қылмыстық істер бойынша алдын ала тергеу амалдары жеке өзімен 

орындалатын жергілікті соттарға жүктелді. 

1917-1922 жылдары революциялық социалистік заңдылықтың орындалуына бақылау жүргізу түрлі билік 

органдарымен жүзеге асырылды. Атап айтқанда, жоғарғы билік және басқару органдары, жергілікті Кеңес пен 

олардың атқарушы комиттерті мен халықтық комиссарлар кеңесі. Қазақстанда түрлі мемлекеттік органдарда 

заңдылықтық орындалуына, ең алдымен соттарда бақылауды жүзеге асыруда ерекше маңызды ролді юстиция 

Халық комиссариаты алды, ол 1920 жылдың 26 тамызында құрылған болатын.  

1921 жылы 8 сәуірде Қазақстан Орталық Атқарушы Комитетінің «Қазақ КСР халықтық соты туралы» 

Декретімен [10] юстиция Халық Комиссариятына айыптау мен қорғау қызметтерін ұйымдастыру жүктелген 

болатын. Прокуратура құрылғанға дейін заңның орындалуын бақылау бойынша негізгі қызметтері юстиция 

Комиссариатына және оның орындардағы органдарына жүктелген еді.  

Кеңестік билік өз ғұмырының бесінші жылында ғана заңдылықты қамтамасыз ету бойынша бақылау 

жүргізуді құру қажеттілігін мойындауға мәжбүр болды. 1922 жылы прокуратура қайта құрылды және оның 

барлық бақылаушы қызметтері юстиция Халық Комиссариаты құрамында кезегімен бекітілді.  

Қазақстан территориясындағы мемлекеттік прокуратура органдары құрамында 1922 жылдың 13 

шілдесінде Қазақстан Орталық Атқарушы Комитетінің 2-ші шақырылымындағы 3-ші сессиясында (Орынбор 

қаласы) «Прокурорлық бақылау туралы» Ереженің бекітілуімен құрылған. Сонымен бірге, «заңдардың 

орындалуына бақылауды қамтамасыз ету мен қылмысқа қарсы күресті дұрыс қою мақсатында» мемлекеттік 

прокуратура юстиция Халық Комиссариаты құрамында құрылған [11].  

Жыл өткен сайын прокурорлар құзыреті баяу кенейе берді, прокуратураны жалпы мемлекеттік 

масштабтағы өзіндік орган ретінде қайта құру қажеттілігі туындады. Қазақстанның одақтық республика 

статусын алғаннан кейін прокуратураның дамуындағы жаңа кезең басталды.  

1936 жылдың 11 қарашасында Қазақ КСР-ның бірінші прокуроры С.Есқараевтің қолтаңбасымен 

Қазақстандағы юстиция Халық Комиссариаты мен прокуратураны дербес мемлекеттік құрылымдарға бөлу 

туралы үкім шығарылды.  

1955 жылы, СРКП ОК (ЦК КПСС) ұсынысымен КСРО прокурорлық бақылау туралы Ереже заңнамалық 

актісі қабылданды. Ондағы прокурорлық бақылау нормалары маңызды дәрежеде кодификацияланды және 

В.И.Лениннің кеңестік прокуратураның ұымдастырылуы мен қызметі туралы идеяларға негізделген болатын. 

Прокуратура туралы заңнама 70-шы жылдары қарқынды әрі нақтылы дами бастады. 1977 жылғы Конституция 

қабылданғаннан кейін 1979 жылы КСРО прокуратурасы туралы Заң қабылданды, оған 1982 және 1987 жылдары 

толықтырулар енгізіліп КСРО құлауына дейін қолданыста болды және кейінгі кездері бұрынғы одақтас 

республикалардың прокуратура туралы заңдары қабылданды.  

Қазақстан Республикасы өз тәуелсіздігін жариялаған кезден бастап прокуратура органдары тарихында 

жаңа бет ашылды, заңдарды орындауға прокурорлық бақылаудың ары қарай дамуы жалғасты. Оның 

органдарының бір жүйесі құрылды, оған әскери прокуратурада енгізілді. 1991 жылдың 6 желтоқсанындағы 

«Қазақ КСР прокуратура органдарының бір жүйесін құру туралы, оның дербестігі мен тәуелсіздігін қамтамасыз 

ету туралы» Қазақ КСР Жоғарғы Кеңесінің Үкімімен прокуратура органдарының бір жүйесі қабыптасаты, ол 

Қазақ КСР Республикасының Бас Прокурорына бағынып, отандық прокуратураның қалыптасуына бастама 

болды.  

Сәл кешірек, енді Қазақстан Республикасының Жоғарғы Кеңесі 1992 жылдың 17 қаңтарында қолданысқа 

«Қазақстан Республикасының прокуратурасы туралы» ҚР Заңың шығарды, оған сай Жоғарғы Кеңеске 

бағынатын прокуратура заңның орындалуына бақылау жүргізетін жоғарғы орган мәртебесін алды.  

Аталған заң 1995 жылдың 21 желтоқсанына дейін, яғни Қазақстан Республикасының Президентінің заң 

күші бар «Қазақстан Республикасының прокуратурасы туралы» бұйрығы шыққанша қолданыста болды. Осы 

нормативтік актінің қабылдану Қазақстан Республикасының 1995 жылы 30 тамызында республикалық 

референдумда қабылданған Конституциясы прокуратура органдары қызметінің құқықтық аланың қаншалықты 

өзгерткендігімен айқындалады. Кейіннен, заңшығарушы қолданыстағы нормативтік-құқықтық актінің атын заң 

күші бар Бұйрықтан Заң деген атауға өзгертті.  

Сонымен, қазіргі замаңғы прокуратураның үш ғасырлық тарихы бар және өзінің құқықтық мәртебесінің 

ұзақ эволюциясының жемісі болып табылады.  

Қазіргі жағдайда, шын мәнідегі мемлекеттілікте прокуратура рөлінің өзгергендігін атап өтуіміз қажет.  
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Қызметінің дәстүрлі түрлері мен әдістерінен басқа, прокуратура, мемлекет пен азаматтар арасындағы 

қатынас тұжырымдамасыда өзгеруде. Ендігі әрі прокуратура құқық қорғау саласындағы мемлекеттік үкіммен 

немесе жарғымен ауыстыратын мемлекет еркінің таратушысы болудан қалып, ендігі әрі, азаматтар құқықтары 

мен бостандығының және құқықтық мемлекет принциптерін қорғауда тұрған мемлекеттік институтқа айналды.   

Прокуратура басымдылықтарының бірі болып үкіметтің, министрліктердің, мекемелердің, жергілікті 

атқару және өкілетті органдадың актілерінің заңдылығына бақылауды қамтамасыз ету болып табылады.  

Қоғамдық өмірдің түрлі салаларындағы құқықтық бастамаларды күшейтудің қажетілігі прокуратура 

қызметінің көпмақсатты, заңның жоғарылығын, адам құқықтары мен бостандығын қамтамасыз етуге 

бағыттылығын сақталуын талап етеді.  

Прокуратурамен басқа мемлекеттік және бақылаушы органдарын алмастыру фактілеріне, меншік түріне 

қарамастан түрлі шаруашылық субъектілер қызметіне негізсіз араласу, сонымен қатар азаматтардың жеке 

өміріне араласуына жол берілмеуі қажет деп санаймыз.   

Осылайша, 2012 жылы Бас покуратурамен заң талаптарына сай келмейтін 33 үкіметтік қаулыларына 

наразылық білдірілді, ал барлығы прокурорлық қадағалау актілері бойынша түрлі деңгейдегі мемлекеттік 

органдарының мыннан аса заңсыз актілері күші жойылып өзгертілді. Прокурорлық елеудің барлық актілері 

бойынша ашылған заң бұзушылықты жою бойынша қажетті шаралар қолдынылды.  

Осылайша, бақылаудың осы бағытында әлеуметтік-экономикалық саладан мемлекеттік органдарының 

қызметінің заңдылығына қайта бағдарлануы маңызды.  

Осыған байланысты, заңгерлер назары прокуратура органдарының мемлекеттегі биліктің белгілі бір 

тармағына қатыстылығына байланысты қызметтерін талдауға шоғарланды. Дәл осы мәселелер белгілі бір 

дәрежеде казақстандық құқықтанушылдардыда қызықтыруда.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮРИСТА 

 

В век информационных технологий происходит компьютеризация всех видов деятельности.Не является 

исключением и юриспруденция.  

Однако не все юристы используют возможности компьютера в полной мере. Большинство юристов 

ограничиваются использованием стандартных программных средств, осуществляют экспресс - поиск 

информации  без применения возможностей как прикладного, так и проблемно-прикладного программного 

обеспечения. Главной причиной такой ситуации является отсутствие информированности о современном 

состоянии и возможностях имеющихся программных средств. 

Целесообразно рассмотреть классификацию программного обеспечения по следующим критериям: 

- Платное и бесплатное; 

- Стандартное и проблемно-орентированное; 

- Безопасное и опасное; 

-  Приоритетное и дополнительное (Обязательное и необязательное) 

Рассмотрим вышеперечисленные  классификационные схемы более подробно. 

Программы за использование которых взимается плата может устанавливаться по степени 

необходимости, новизны и сложности. Цена может варьироваться самым разнообразным образом в 

зависимости от источника продаж и степени гарантированности ее функционирования. Установление цены 

может быть как правомерным –то есть с заключением официальных договоров и выдачей лицензий ,так и 

неправомерным- то есть без каких-либо правовых подтверждений. Эти программы располагаются на 

соответствующих сайтах [1,2]. 

http://www.zakon.kz/
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Бесплатных программ, которые возможно использовать в деятельности юриста достаточно большое 

количество. Целесообразно, в частности, в качестве примера привести программы, которые можно скачивать с 

соответствующих сайтов [3,4].     

К стандартному программному обеспечению можно отнести офисные программы такие как Microsoft 

Word, WPS Office + PDF, PowerPoint, Excel. которые предназначены для редактирования, стандартного расчета, 

презентаций и других аналогичных действий. 

Проблемно-ориетированное программное обеспечение можно свести в целый перечень: 

1 Информационно – правовые системы. Это базы нормативно правовых актов, комментарий, статьи 

ведущих специалистов, решения судий и рекомендации.К основным и часто используемым сайтам можно 

отнести zakon.kz, online.zakon.kz, kodeksy-kz.com, adilet.zan.kz, pavlodar.com и т.д.  

2 Информационно – справочные системы. Это базы с разновидностями договоров (шаблонов), которые 

располагаются на сайтах dogovor24.kz, obrazezu.ru и т.д. Помимо готовых договоров их можно сохранять с 

возможностью дальнейшего редактирования (даты, условия, стороны и т.д.)  

3 Программы по ведению реестра, учета составляемых договоров, учет претензионно-исковой работы 

(прохождение, этапы данной работы), автоматизация работы секретарей, судей, архивариусов, работников 

канцелярии судов, работников органов государственной регистрации прав на недвижимое имущество и т.п. 

4 Юридические словари 

5 Официальные сайты в которых отображены новости в мире юриспруденции. (принятие новых 

нормативно правовых актов, акты которые в разработке, акты утратившие силу и т.п.). К таким сайтам в 

Республике Казахстан можно отнести adilet.gov.kz, stat.gov.kz, adilet.zan.kz, akorda.kz и online.zakon.kz 

6 Официальные сайты министерств. 

7 Другое (программы составления фотороботов, экспертные системы, программы изготовления эскизов 

печатей). 

Вопрос о том какое программное обеспечение безопасное и какое опасное для использования в 

юридической деятельности не является однозначным. 

В принципе любое программное обеспечение (особенно бесплатное), которые предназначено для 

юридической и в том числе правоохранительнрой деятельности может быть потенциально опасным. В 

программный продукт может быть заложены вредоносные коды, направленные на несанкционированное 

проникновение в компьютер и получение конфиденциальной информации. Сам сайт с которого скачивается 

программное обеспечение также может быть вредоносным. Программа может быть не конца завершенной и 

также уязвимой от различных угроз, что также представляет элемент риска. 

В целях безопасности рекомендуется проверить сайт (источник программного обеспечения) на вирусы, а 

затем в поисковиках выполнить информационный запрос по отзывам на соответствующее программное 

обеспечение. 

Гарантиями безопасности программного обеспечения является наличие лицензии на программное 

обеспечение и заключенный договор по использованию соответствующего программного обеспечения. 

Затрагивая вопрос приоритетности следует отметить, что юридическая и правоохранительная 

деятельность имеет разные специализации, что прямым образом связано с тем , что считать главными и что 

считать второстепенными программными продуктами.  

Так например : 

-для криминологов приоритетны программы для расчетов и анализа такие как Excel, Юрист Расчет 

Expert; 

- для криминалистов программы графической идентификации, такие как Папилон; 

- для адвокатов и следователей программы составления плана работ, таких как Jeffit, Сервис Aflatum, 

Программный комплекс «Судебно-претензионная работа». 

Эти программные комплексы помогают вести делопроизводство, планировать ежедневные дела, ставить 

и контролировать выполнение задач, уведомлять доверителя о движении дела, вести совместную работу по 

делу с коллегами и помощниками.  

Вместе с тем практически для всех специализаций необходимы программы, обеспечивающие как 

оперативный электронный документооборот ,так прозрачность и полноту требуемой информации. 

Целесообразно перечислить эти программные комплексы. 

Litigartner - оптимизирует документооборот и открывает доступ ко всем кейсам через удобную форму. 

RocketMatter - расширенный бизнес-органайзер с расширенным фунционалом календаря, адресной 

книги, статусами проектов и информацией по платежам позволяет держать на контроле целую практику или 

даже юридическую фирму. Все календари и контакты синхронизируются между собой – например, любой 

контакт можно найти по номеру дела, и наоборот. 

Casebook - один из первых расширенных сервисов для юристов, который позволяет получить 

исчерпывающую информацию по любому делу. Обновление данных в программе происходит очень быстро: 

например, через Casebook юрист может получить данные о регистрации судом иска уже на следующий день 

после публикации информации. 

Американское приложение LegalNewsance – это полноценный юридический портал, который будет 

полезным для казахстанских юристов-международников, которые следят за зарубежной судебной практикой, 

событиями и новостями в иностранных юрисдикциях. 
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В Заключении следует отметить: 

1) деятельность юриста прямым образом связана с использованием программным средств; 
2) эффективное использование программного обеспечения связано как с четким представлением о своей 

непосредственной деятельности, так и со знанием того,какие бывают программные средства,как они 

функционируют и как их можно использовать; 

3) в Интернете имеется большое количество, в том числе бесплатных программных средств 

предназначенных для юристов. Вместе с тем высока вероятность, что как сайты,так и имеющееся программное 

обеспечение может быть потенциально опасным. В этой связи необходимо получить дополнительную 

информацию из официальных источников, ссылок, отзывов, чатов и других в том числе неофициальных 

источников; 

4) главная причина недостаточной эффективности в использовании программных средств в 

деятельности юриста является неинформированность о наличии соответствующего программного средства и 

особенностей его функционирования; 

5) принципиально изменить ситуацию в вопросах эффективности функционирования программных 
средств может как личная заинтересованность ,так и введение специальных курсов обучения по назначению и 

использованию информационных технологий и программного обеспечения в юридической и 

правоохранительной деятельности; 

6) целесообразно создать и поддерживать официальный сайт, в котором будет объективно описываться 

возможности использования и функционирования соответствующих программных средств в деятельности 

юриста в соответствии с требуемой специализацией  
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ БАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ 

 

Изучению кредита посвящены произведения классиков марксизма, многочисленные работы советских и 

зарубежных экономистов. Однако эта тема актуальна и в наше время, поскольку кредитные отношения в 

современных условиях достигли наибольшего развития. Главной деятельностью банков является 

предоставления кредитов, так как эта процедура приносит основной доход.  

Как нам известно, основными двигателями экономики выступает средний и малый бизнес. Но для 

развития малого и среднего бизнеса необходимы финансы для открытия и подержания предприятия. Самым 

распространенным способом получения финансов является кредит, из чего следует, что кредитные отношения 

будут меняться с изменениями экономического положения. 

История развития кредитных отношений и основного их звена - банка - насчитывает не одну сотню лет. 

Все это время они совершенствовались и приспосабливались под существовавшие экономические и 

политические структуры. Банковские институты также прошли свой эволюционный путь - от меняльных 

контор, обеспечивающих путешественника и торговца необходимой валютой, до современных гигантов, 

предоставляющих своим клиентам сотни услуг и действующих во всех отраслях экономики. В этот процесс 

вмешивалось государство, формируя банковскую систему, экономически и социально приемлемую для 

общества. Функцию формирования обычно выполнял Главный Банк, создающий нормативную базу для 

деятельности коммерческих банков. 

Банковский кредит представляет собой, с одной стороны, денежную сумму, предоставляемую банком на 

определённый срок и на определённых условиях, а с другой стороны — определённую технологию 

удовлетворения заявленной заёмщиком финансовой потребности. Во втором случае банковский кредит 

представляет собой упорядоченный комплекс взаимосвязанных организационных, технологических, 

информационных, финансовых, юридических и иных процедур, которые составляют целостный регламент 

взаимодействия банка в лице его сотрудников и подразделений с клиентом банка по поводу предоставления 

денежных средств. 

Банки владеют большими денежными ресурсами и предоставляют их физическим и юридическим лицам, 

нуждающимся в этих средствах. С экономической точки зрения такие операции являются кредитными 

операциями. В соответствии с Законом «О банках и банковской деятельности» операции по предоставлению 

кредитов в денежной форме на условиях платности, срочности и возвратности являются заемными [1].  

Таким образом, как правовая категория, банковский кредит является правовым институтом, нормы 

которого регулируют отношения по формированию банками и иными финансовыми организациями денежных 

средств, и предоставлению их субъектам кредитных правоотношений на определенных условиях во временное 

http://www.yurclub.ru/
http://ska4ay.ru/
http://ruprograms.com/
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пользование.  Такими условиями банковского кредитования являются: платность, срочность и возвратность. 

Заемные операции банка осуществляются в соответствии с Правилами о внутренней кредитной 

политике, утверждаемыми советом директоров банка.  

Правила определяют: условия предоставления кредитов юридическим и физическим лицам, 

должностным лицам и работникам банка; организационную структуру, функции и полномочия кредитного 

комитета и ответственность его членов; лимиты кредитования, процедуру утверждения кредитных договоров и 

т.д. Предусмотренные Правилами положения разрабатываются для снижения риска при осуществлении 

заемных операций. 

Органом, осуществляющим внутреннюю кредитную политику, является кредитный комитет банка. Для 

получения кредита заемщик обращается в банк с заявлением, в котором указываются: целевое направление 

займа, его размер, сроки погашения, а также краткая характеристика кредитуемого мероприятия, описание и 

стоимость предлагаемого обеспечения. В зависимости от видов кредитования к заявке прилагается перечень 

необходимой документации. Данный перечень регламентирован Правилами ведения документации по 

кредитованию, утвержденными Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового 

рынка и финансовых организаций от 23 февраля 2007 года № 49, но не ограничен ими [2].  

Банк вправе расширить список необходимых документов. Кредитование осуществляется при 

предоставлении заемщиком полного пакета документов. В правовом государстве должна обеспечиваться 

полноценная правовая основа кредитного процесса. Кредитные отношения между кредитором (банком) и 

заемщиком обязательно имеют договорный характер. На договорных принципах основываются также 

кредитные отношения между коммерческими банками (межбанковские кредиты). В практике банковского 

кредитования используются различные названия договоров, опосредующих процедуру займа денежных средств 

банками: кредитный договор, договор банковской ссуды, договор банковского займа, договор о предоставлении 

кредита и т.д. По сути, это — гражданско-правовой договор, который определяет взаимные права и 

обязательства и ответственность коммерческого банка и клиента (заемщика) при проведении заемной 

операции. 

Законодательство Казахстана в отличие от законодательства России и других стран не предусматривает 

понятия «кредитный договор». Банковская заемная операция регулируется гражданско-правовым институтом 

договора банковского займа. 

В соответствии со статьями 727-728 Гражданского Кодекса Республики Казахстан по договору 

банковского займа заимодатель обязуется передать взаймы деньги заемщику на условиях платности, срочности, 

возвратности.  

К особенностям договора банковского займа законодатель относит  следующие: 1) в качестве 

заимодателя выступает банк или иное юридическое лицо, имеющее лицензию уполномоченного 

государственного органа на предоставление займов в денежной форме; 2) предметом договора являются 

деньги, которые могут быть предоставлены в будущем. В этом случае договор считается вступившим в силу с 

момента его заключения, если в нем не предусмотрено иное; 3) договор должен быть заключен в письменной 

форме. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность договора банковского займа; 4) к 

договору банковского займа не применяются положения, по которым с согласия заимодателя обязательства 

заемщика могут быть выполнены: по договору займа — принятием в счет долга вещей; по договору займа 

вещей - принятием в счет долга денег, за исключением случаев, предусмотренных банковским 

законодательством[3].  

Банковское кредитование осуществляется в соответствии с базовыми принципами. 

Как известно, принцип - это руководящее начало, основа чего-либо. Принципами банковского 

кредитования являются главные исходные положения, обусловленные целями и задачами банка, в соответствии 

с которыми разрабатываются правила кредитования. Кредитные правоотношения базируются на следующих 

принципах: 

Одним из принципов кредитования является принцип целевого характера кредита. В соответствии с 

Гражданским кодексом Республики Казахстан условие о направлении использования кредита не является 

обязательным, т. е. стороны могут не оговаривать цель кредита в договоре. При оценке банком своего клиента 

как кредитоспособного и надежного нет необходимости ограничивать его возможности в использовании 

заемных средств. Напротив, банк заинтересован в том, чтобы такой клиент брал кредит и платил проценты. 

Таким образом,  заем предполагается бесцелевым, и заемщик использует полученный предмет займа по своему 

усмотрению, если иное не предусмотрено договором. 

Указав цель использования заемных денег в договоре,  банк имеет право осуществлять контроль за 

целевым использованием займа, а заемщик обязан обеспечить возможность осуществления заимодателем 

такого контроля.  

При невыполнении заемщиком обязанностей по целевому использованию предмета займа, банк вправе 

отказаться от исполнения договора соответственно непредоставленной части предмета займа и потребовать от 

заемщика досрочного возврата предмета займа и вознаграждения по нему. 

Цель кредитования зависит, прежде всего, от категории заемщика. Если в качестве заемщика выступает 

физическое лицо, то кредит, как правило, предоставляют на строительство жилья, приобретение бытовой 

техники и т. д. Если речь идет о юридических лицах, то цели займа существенно меняются: им требуется 

капитал для финансирования капитальных затрат,  покупку оборудования, сырья, материалов, выплату 
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зарплаты работникам т. д. 

Чтобы исключить проблемы, связанные с осуществлением контроля банком за целевым использованием 

кредита, необходимо предусмотреть в договоре банковского займа обязанность заемщика представлять банку 

документы, подтверждающие расходы и использование средств, в том числе требовать от заемщика все 

необходимые первичные, бухгалтерские и отчетные документы, подтверждающие направление использования 

кредита.  

Еще одним из принципов кредитования является срочность кредита. Возвращать кредит 

заемщику следует в строго определенный договором банковского займа срок. Сроки возврата кредита 

устанавливаются с учетом его целевого назначения, вида и срока кредитования.  

В соответствии со статьей 36 Закона «О банках и банковской деятельности» при наступлении просрочки 

исполнения обязательства по договору банковского займа, банк обязан уведомить заемщика способом, 

предусмотренным в договоре банковского займа, о необходимости внесения платежей по договору банковского 

займа и о последствиях невыполнения заемщиком своих обязательств.  

Принцип платности и дифференцированности кредита заключается в следующем. За предоставленные 

денежные средства во временное пользование заемщику банк взимает с последнего определенную плату. Плата 

за кредиты взимается в форме процента, размер которого устанавливается соглашением между кредитором и 

заемщиком в договоре банковского займа. Платность кредита стимулирует заемщика к его наиболее 

эффективному использованию. 

Оплата кредитных ресурсов банка обеспечивает возмещение расходов банка по принятым депозитам, 

содержание сотрудников, получение прибыли и других расходов банка. В мировой банковской практике 

существуют и беспроцентные кредиты. Дифференцированность кредита означает, что процентные ставки по 

кредитам зависят от вида, срока и целевой направленности кредита, а также от кредитоспособности заемщика. 

Сущность принципа обеспеченности возвратности кредитов заключается в том, что банку предоставлено 

право защитить свои интересы, и предотвратить убытки, связанные с неисполнением должником обязательств 

по своевременному и полному возврату денежных средств.  

В статье 35 Закона «О банках и банковской деятельности» закреплено положение, в соответствии с 

которым возвратность кредитов может обеспечиваться неустойкой, залогом, гарантией, поручительством и 

другими способами, предусмотренными законодательством Республики Казахстан или договором. Наиболее 

распространенной формой обеспечения возвратности  банковского кредита является залог. 
Одним из условий предоставления кредита является его возвратность. Принцип возвратности является 

наиболее сложным в исполнении, так как предполагает добросовестность должника и существования правовых 

норм, предусматривающих санкции при нарушении заемщиком своих обязательств. 

Своевременный возврат выданных кредитов является одной из наиболее важных задач для банков, 

особенно в условиях неустойчивого экономического развития. Банки используют кредитные истории 

заемщиков, в которых фиксируются данные о получении и использовании заемщиком кредитов. К, примеру, в 

США семьи пользуются услугами одного банка в течение нескольких поколений. Возвратность кредита тесно 

взаимосвязана с обеспечением кредита.  

Как уже говорилось выше, основными двигателями экономики являются малый и средний бизнес и для 

его развития необходимо кредитование. Но в Казахстане получить кредит почти нереально. Потому что, 

согласно условиям банка, у предприятия должна быть какая-то кредитная история, а предприятие себя еще 

никак не зарекомендовало. Также для получения кредита необходимо залоговое имущество, а оно, как правило, 

расценивается по низкой цене в 50% стоимости на рынке. Только один процент из ста может получить 

желаемый кредит в банках республики.  

На сегодняшний день ставки по кредиту понизились в среднем до 14%. Однако все упирается опять же в 

то, как оценят имущество оценщики банка. Ведь они могут оценить так, что получить кредит под такую сумму 

будет просто нереально. 

Политика Казахстана направлена на подержание предпринимателей, включая помощь в получении 

кредита по льготным условиям. Так в 1997 году был создан фонд «Фонд поддержки малого 

предпринимательства» далее переименован как фонд «Даму». В период кризиса фонд «Даму» выступал в 

качестве оператора: бюджетные средства распределялись, а затем их выдавали предпринимателям.  

Сам фонд не выдавал деньги, в рамках антикризисной программы они поступали в банк, где лежали на 

особых счетах, и банк распоряжался ими тогда, когда фонд «Даму» конкретно определял, какие предприятия 

могут участвовать в этой программе, и соответственно этому вел контроль за тем, как выдаются деньги, какова 

процедура их выдачи, насколько это все законно и т. д. 

Сегодня фонд «Даму» является агентом в новой программе по поддержке предпринимательства, которая 

называется «Дорожная карта бизнеса2020». Раньше фонд выдавал кредиты под более низкие процентные 

ставки, чем в банках. Но было много нарушений, нареканий со стороны предпринимателей по поводу работы 

этого фонда. И сегодня фонд выступает в качестве финансового агента, распределяет деньги, которые остаются 

на счетах коммерческих банков [4].  

Анализируя сферу банковского кредитования в Республике Казахстан на современном этапе, нельзя не 

отметить круг проблем, с которыми сталкиваются банки при осуществлении свой деятельности. 

Одним из существенных недостатков, на наш взгляд, является отсутствие единой нормативной базы в 

области правил осуществления заемных операций и организации кредитного процесса. Как уже отмечалось, в 
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настоящее время в Республике Казахстан банковское кредитование регулируется нормами Гражданского 

кодекса РК, законами «О Национальном Банке Республики Казахстан», «О банках и банковской деятельности в 

Республике Казахстан»,  нормативно правовыми актами Национального Банка Казахстана. 

Законодательные нормы регулируют кредитный процесс лишь в общих чертах. Коммерческие банки, 

опираясь на свой собственный опыт и, анализируя практику кредитования зарубежом, осуществляют заемные 

операции по своим правилам. Заключаемые договоры банковского займа, являющиеся основой 

взаимоотношений банка и клиента несовершенны. Нередко в них не оговариваются существенные условия, не 

содержат подписи уполномоченных лиц, что приводит к ненадлежащему исполнению обязательства клиентами 

банка и трудностям при разрешении спорных ситуаций в суде. Это не может не отражаться на 

результативности заемных операций и на финансовой устойчивости банков.  

Круг нерешенных правовых проблем, связанных с кредитованием, достаточно широк. Это и отсутствие 

специального законодательства, и сложный механизм реализации залога, связанный, в том числе со снижением 

его стоимости в период кредитования, и целый ряд других проблем юридического характера. К чему может 

привести недостаточное государственное регулирование этих отношений, свидетельствует кризис, имеющий 

место во многих странах, в том числе и в Казахстане. 

Очевидно, что специальное законодательство в этой области необходимо. Но, несмотря на достаточно 

развитый кредитный рынок, наша страна пока стоит в самом начале пути создания адекватного 

законодательного регулирования. 
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ҰРЛЫҚТЫҢ АЛДЫН АЛУДЫҢ ҚҰРБАНТАНЫМДЫҚ МӘСЕЛЕЛЕРІ 

 

Қазақстан Республикасы Президентінің 2009 ж. 24-тамыздағы № 858 Жарлығымен бекітілген «Қазақстан 

Республикасының 2010 жылдан 2020 жылға дейінгі кезеңге арналған Құқықтық саясат тұжырымдамасында» 

азаматтардың өмірі мен денсаулығын, құқықтары мен бостандықтарын қорғау құқыққорғау органдары 

қызметінің басым бағыттарының бірі ретінде айқын көрсетілген. 

Меншікке қарсы қылмыстар және оның ішінде ұрлық жалпы қылмыстылық статистикасындағы үлес 

салмағы едәуір көлемдегі қылмыстарға жатады. Ұрлықтың мұндай дәрежеде болуының негізгі себептерінің бірі 

осы қылмыстың құрбандарына (жәбірленушілеріне), олардың қылмыс генезисіндегі рөліне және 

құрбантанымдық алдын алу шараларына жеткілікті назар аударылмаудан. 

Қылмыстану теориясында қылмыс құрбаны туралы ілім «виктимология» деп аталады. «Виктимология» 

сөз тіркесі негізгі «victima», латынның «құрбан» және гректің «logos», яғни «ілім, білім, таным» деген 

сөздерінен құралған. Жалпы атағанда қылмыс құрбаны туралы ілім, таным. 

Қазақстанда «виктимология» терминін «құрбантану» деп аудару, қолдану оры алып келеді. Бұл термин 

тек қана оның атауын ғана анықтап қоймайды, сонымен қатар жалпы мазмұнын аша түседі деген пікірмен 

келісуге болады [1, 27]. 

Виктимология – қылмыстанудың қылмыс құрбаны туралы ерекше бөлімі. Құрбантану қылмыс 

құрбанының тұлғасын, қылмыстылықтың алдын алуды, қылмыскер мен қылмыс құрбанының қарым-қатынасын 

зерделейді. Бұл негізде құрбантану қылмыс құрбаны болу мүмкіндігін болжау теориясын, онымен жұмыс 

жүргізу әдіс-тәсілдерін, сондай-ақ қылмыс құрбаны болғандарды қорғау тәсілдерін құрастырады және 

қолданысқа енгізеді [2, 87]. 

Қылмыс құрбаны ретінде қайғылы немесе өзге де түрлі оқиғалардың, өзінің әрекетінің салдарынан 

туындаған қылмыстан мүліктік, моральдық немесе денсаулығына зиян келген кез-келген тұлға танылады. 

Қылмыс құрбанының халықаралық-құқықтық түсінігі де бар: «Қылмыс құрбаны деп – мемлекеттің 

қолданыстағы ұлттық кылмыстық заңнамасын әрекет немесе әрекетсіздік салдарынан бұза отырып, моральдық 

немесе денсаулығына зиян, эмоционалдық зәбір, мүліктік шығын немесе негізгі құқықтарына едәуір шектеу 

әкелетін жеке немесе ұжымдық зиян көрген, жапа шеккен азаматтар танылады» [3, 6]. 

Қылмыстанымдық зерттеулер көбінесе қылмыскер мәселесіне назар аударып, халықтың 

құрбандануының алдын алу мәселесін назардан тыс қалдырады. Жағымсыз құбылыстарды, құрбандануды 
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алдын алу тәсілдерін модернизациялау үшін, жаңа тиімді және рационалды, тәжірибе жағдайында іске 

асырылатын тәсілдерді іздестіру қажет. Алдын алу іс-әрекеттері тиімді болу үшін дұрыс диагноздағы тиімді 

тәсіл аздық етеді, сәйкесінше алдын алу шаралары қоғамның мәдениетімен деңгейлес болуы қажет. 

Қылмыстылықпен күресуде қылмыстың алдын алудың бірнеше ортақ тәсілдері белгілі – қоғамда 

қалыптасқан қайшылықтар мен проблемалық құбылыстарды дер кезінде алдын ала шешу, жағымсыз 

қылмыстар тудыратын факторлардың, қылмыстық әрекеттердің ізін кесіп, кінәлілерді заң аясында 

жауапкерлікке тарту, жәбірленушінің құқығын қорғау [4]. 

Қылмыстылық пен азаматтардың мүліктерін ұрлаудың алдын алу шаралары дамытуды және де осындай 

әрекеттердің құрбаны болмау үшін азаматтарды шынайы өмір мысалында өзін-өзі қорғауға үйретуді қажет 

етеді. Қылмыс құрбандарына көрсетілетін әлеуметтік-психологиялық көмек арнайы жасалған бағдарламаның 

негізінде іске асырылуы қажет. АҚШ пен Канадада көпшілік жағдайда, мұндай бағдарламамен қылмыстық 

қолсұғудан зардап шегушілер өздері айналысады. Батыс елдерінде мұндай көмек көрсету орындарының отыз 

шақтысы жұмыс жасайды. Мұндай жаңа әлеуметтік қызмет көрсету орталықтары тек психологиялық көмек 

көрсетіп қана қоймайды, сонымен қатар қоғамдық қылмыс құрбандануының мәнін, оның заңда қаралу 

жолдарын түсіндіреді. Қылмыстық әрекеттердің құрбандарына көмек көрсететін арнайы орталықтар бар, әрі 

зорлау істерінің құрбандарына арналған жеке дағдарыс орталықтары да жұмыс істейді. Алдау мен арбау 

қылмыстық әрекеттерінің құрбандарына көмек көрсететін бюролар бар. Жалпы айтқанда жоғарда көрсетілген 

әлеуметтік көмек орталықтары нақты жеке тұлғаларға қызмет көрсетуге арналған. [5, 372]. 

Полиция қызметі концепциясының басқа мүмкіндіктерін іздестіру барысында көптеген елдердегі 

мамандар, полиция қызметкерлері тек мемлекетке қызмет жасамай, сонымен қатар қоғам мен нақты азаматқа 

қызмет жасауы қажет дегенді айтады. Соңғы кездерде полиция орталықтарын «халыққа әлеуметтік қызмет 

көрсету органына» айналдыру қажет деген идеялар да айтылуда. Полиция қызметкерлері жөнінде зерттеп 

жүрген британдық авторлар олардың үнемі машинамен патруль жасауы халықпен полиция арасындағы 

байланыстарды әлсіретеді деп қарастырады. Дегенмен басқа да шетелдік зерттеушілер полиция 

қызметкерлерінің негізгі әрекеті патрульды-посттық қызмет болуы қажет деп санайды. Американдық және 

ағылшын мамандарының біразының пікірінше полиция қызметкерінің негізгі функциясы – қоғамдық тәртіпті 

сақтау. Аталған функцияны тиімділікпен және кәсіпқойлықпен іске асыру, қылмыстылықтың алдын алады, 

халықпен полиция қызметкерлерінің арасында толық байланыс орнатады [6, 104]. 

Басқаша айтсақ, құқық қорғау органдарының іс-әрекеттерінің тиімділігі барынша жоғары болу үшін 

мемлекеттегі азаматтардың өздерін қоғамдық тәртіптерді қорғау мен қылмыстық әрекеттердің алдын алуға 

шақыру қажет. 

Ұрлықтың алдын алудың тиімділігін криминологиялық сипаттағы ақпаратсыз арттыру мүмкін емес. Бұл 

ақпарат осы мәселеге қатысты объектілердің барлығын ұқыпты зерттеу жолдары арқылы алынады. Алайда осы 

салада қызмет ететіндер ақпарат пен қатар басқа да криминалды құбылыстарды зерттеулері қажет. Қылмыстық 

құбылыстарды тек қайталанушы элементтер арқылы қандай тұлғаның жасағанын анықтауға болады. 

Құрбантанымдық алдын алуды жүргізуде қылмыс құрбанының берген мәліметтеріне назар аудару аса маңызды. 

Бұндай ақпаратты тек дұрыс ұйымдастырған құрбантанымдық зерттеу нәтижесінде алуға болады. Бұл 

зерттеулер әртүрлі тәсілдер арқылы салыстырылуы қажет. Мысалы, қылмыстық істің құрбаны берген 

мәліметтерімен осы іске қатысты заттай дәлелдерді салыстыру. Салыстыру нәтижесінде алынған мәліметтер 

сипатын дұрыс пайдалану тиімді алдын алу жұмыстарын жүргізуге көмектеседі. 

Құрбантанымдық мүмкіндіктерді қарастырып отырған қылмыстық әрекеттерде тиімді пайдалану осы 

істегі құрбан мен нақты жағдай, қылмыстың себебі сияқты түрлі факторларды дұрыс ұйымдастырумен тікелей 

байланысты. Аталған жағдайда қиындық туғызатын мәселе, қылмыстық істің құрбаны болғандар құқық 

органдарынан көмек сұрамауынан туындайды. Болған қылмыстық әрекеттің толық мәнін ашу үшін тек 

статистикалық мәліметтерге ғана жүгінбеу қажет. 

Құрбантанымдық тәсілдің ерекшелігі – қылмыстық әрекеттің құрбаны берген мәліметке баса назар 

аудару арқылы қылмыстық істің барлық детальдарын, оның іске асу барысын толығымен қалпына келтіріп, 

әділеттіліктің болуын қамтамасыз етеді. Сондықтан қылмыстылықтың алдын алу мен шектеуге қатысты нақты 

шаралар құрбан тұлғасын талдаудың жүйелі және тиімді талаптарымен, қылмысқа дейінгі және кейінгі барлық 

әлеуметтік салдарды қамтитын мән-жайлармен қамтылуы тиіс. 

Қылмыстық процесті жүргізу барысында, әділеттілікті қалпына келтіру үшін құрбанға келтірілген 

моральдық және материалдық зиянның орнын толтыру азаматтардың қылмыскер алдындағы үрейін азайтады. 

Қылмыстылықтың деңгейінің түсуіне құрбандардың құқық қорғау органдарымен бірлесе қызмет атқаруы себеп 

болады. 

Қоғамдағы тәртіпті бақылау үшін бұрын құрылған институттар қазіргі уақытта өзінің тиімсіз екендігін 

көрсетіп отыр, сондықтан қазіргі жағдайларға сәйкес бұрынғыдан гөрі тиімді алдын алу жүйелерін жасауға 

алғышарттар туындауда. 

Жалпы ұлттық және арнайы қылмыстанымдық деңгейлерде халық арасындағы құрбандануды алдын алу 

келесі іс-шаралармен негізделеді. 

Жалпы ұлттық деңгейде олар мынандай көріністе: 

- елдегі әлеуметтік демографиялық жағдайды жақсарту, халықтың өмір сүру деңгейін арттыру; 

- қылмыстық әрекеттің құрбандарының құқықтарын қарастыратын заң жүйесін үйымдастыру, оларға 

әділетті қарау, қамтамасыз ететін заңдардың орындалуын қадағалау; 
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- мемлекет тарапынан алдын алу шараларын жүргізуге көмек көрсету; 

- қылмыс құрбандарының мәселелерін шешуге бағытталған құрбантанымдық идеологияны құрастыру; 

- криминогендік оқиғаларды біртіндеп тұрақтандыру. 

Арнайы қылмыстанымдық деңгейде тұлғалардың мүлкін ұрлаудың алдын алу: 

- алдын алу шараларын жүргізу кезінде ақпараттық алмасуды тиімді пайдалану (құрбан мен 

полицияның арасындағы ақпарат); 

- қылмыстық юстиция мен азамат арасындағы қарым-қатынас жүйесін нығайту. 

- алдын алу шараларын ішкі істер органының қызметкерлері мен құрбан болған тұлғалардың бірлесе 

іске асыру; 

- алдын алу шараларын материалдық-техникалық, ақпараттық және кадрлық базамен қамтамасыз ету. 

Ұрлыққа қарсы тұру жүйесі көп деңгейлі, күрделі масштабты және экономикалық, құқықтық, 

идеологиялық сипатта болуы қажет. Құқықтық шаралар тар аумақты салалық заңдық актілермен де, сондай-ақ 

әртүрлі құқық салаларын қамтитын кешенді заңдармен де шешілуі мүмкін. Мұның барлығы ғылыми кешенді 

зерттеуді қажет етеді. 

Ұрлық қылмысын құрбантанымдық жалпы алдын алуда түрлі шаралар қолдану көптеген мән-жайларға 

байланысты, оның ішінде: ұрлық түрі, мүмкін қылмыстың орны мен уақыты, қауіптіліктен құрбанның құтылу 

мүмкіндігі, құрбанның әрекеті (жағдай жасаушы, теріс) және тағы басқа. Кейбір жағдайларда құрбандылық 

тұлғаның теріс жеке қасиеттерімен байланысты. Мұндай жағдайларда құрбанға әсер етуі мүмкін тәрбиелік 

алдын алу шараларымен қамтылуы қажет. 

Ұрлыққа қатысты құрбантанымдық алдын алу мүмкіндіктері келесідей аспектілерді қозғайды: 

- қылмыстық қол сұғушылықты болдырмауға бағытталған тәрбиелік жұмыстарды жүргізуді; 

- жеке және заңды тұлғалардың, мемлекеттің меншігіне бағытталған ұрлық, сонымен қатар өзге де 

меншікке қарсы қылмыс түрлеріне қатысты ұжымдарда, жоғарғы оқу орындарында, ғалымдар мен тәжірибе 

мамандары арасында арнайы тренингтер, семинарлар, отырыстар өткізуді; 

- құрбандылық қауіптілігі жоғары жағдайларда азаматтардың жүріс-тұрысына үйретуді; 

- азаматтардың, заңды тұлғалардың мүліктерін қорғайтын – дабыл қағушы, темір есіктер, құлыптармен 

қамтамасыз етілуін; 

- мектепке дейінгі және орта оқу орындары мен өзге білім ордаларында құрбантану және 

құрбантанымдық алдын алу, осы салаға маңызды деген мәселелер бойынша қосымша курстар, сабақтар 

өткізуді; 

- құқық қорғау органдары жүргізетін тергеп-тексеру амалдары мен жедел іздестіру қызметтеріндегі 

алдын алу шараларының сипаты құрбан тұлғасына да бағытталуды. 

Қылмыс құрбандарын материалдық шығынның орнын толтырумен бірге, қоғам мен билік тарапынан 

оларды психологиялық сауықтыру сұрақтары да қарастырылуы керек. Ұрлық қылмысына қатысты құрбандарға 

көмек көрсетудің бір нұсқасы ретінде азаматтардың материалдық және материалдық емес құндылықтарын, 

жылжитын және жылжымайтын мүліктерін «міндетті» сақтандыруды енгізу болып табылады. Осыған қатысты 

жарқын мысал ретінде көлік құралдары мен көлік иелерінің жауапкершілігін міндетті сақтандыру туралы 

республикамызда қабылданған заңдық акт. Бұл заңдық акт төлем қабілеттілігі жоқ адамдарға және шығынның 

орнын толтыруға қатысты мәселелерді шешуге септігін тигізді. Сақтандыру саласындағы компаниялар 

мүліктерді сақтандыру жүргізу кезіндегі оның қорғалғандығына байланысты салым көлемін анықтауы қажет, 

яғни дабыл қағушы құрылғылардың, темір терезе мен есіктердің болуы оның салатын салымына әсерін тигізеді. 

АҚШ-та ұрлық қылмыстарын құрбантанымдық алдын алу үшін тұрғындарға арнайы жадуалдар 

дайындалып таратылады және бұқаралық ақпарат құралдары арқылы немесе өзге де осы саладағы қоғамдық 

ұйымдар арқылы қажетті мәліметтерді жеткізеді. АҚШ-та әрбір бес жылда бір рет тұрғын халықтың 

құрбандылық деңгейі анықталып отырады. Осыған орай құрбантанымдық алдын алудың негізгі бағыттары 

белгіленеді. Ал пәтер ұрлығына қатысты «өзара бақылау жүйесі» әрекет етеді. Мұнда көршілеріңізбен бірлесіп 

үйіңіздің немесе пәтеріңіздің қадағалануына және күзетілуіне ден қойылады. 

Жапонияда ұрлыққа қатысты жүргізілген құрбантанымдық зерттеулер ұрлық өзара көрші тұратын және 

өзара келісімі жеткіліксіз урбанизацияның жоғары сападағы аудандарында жиі болатындығын көрсеткен. 

Көптеген қылмыс құрбандары, өз үйлерінен кетіп бара жатқанда сақтық шараларын және жеке ұқыптылықты 

танытпаған. Осыған орай әрбір қылмысқа қатысты кепілдімелік шаралар тізбегі жасалынып, тұрғындарға 

таратылған. Сонымен қатар, Жапонияда 1981 жылы «Қылмыс құрбандарына ақшалай төлем туралы» Заң 

қабылданып, қолданылуда [5, 68]. 

Ұрлықтың алдын алудың тиісті дәрежеде болуы құрбан тұлғасының жеке әрекеттеріне, ұқыптылығы мен 

жеке бас қауіпсіздігін қамтамасыз етуге деген ұмтылысқа, ниетке тікелей байланысты деуге болады. 

Ұрлықтың алдын алу шараларын одан әрі жетілдіре түсу, осы қылмыс түрінен тұрғындардың құрбандану 

деңгейін төмендету үшін назар аударарлық төмендегідей шараларды жүзеге асыру керек: 

а) ақпараттық-түсіндірмелілік насихат шаралары. Ұрлықтың қауіптілігі мен қылмыскер тұлғаны ұстау, 

оған қылмыс жасауға кедергі келтіретін тұрғындар арасында құқықтық насихат пен түсіндірме жұмыстарын 

жүргізу, оларды бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау мен арнайы дәрістер, сұхбаттар жоспарлануы тиіс. 

Бұл шаралар құқық қорғау органдары мен барлық өзге де ведомствалардың қызметтерінде қарастырылуы керек. 

Мемлекеттік органдар мен қоғамдық ұйымдардың көпжақты және қиын қызметінде еліміздің азаматтарын 

заңдарды сыйлау мен қоғамда болатын теріс, құқық бұзушылық әрекеттерге қатысты ымырасыздық рухында 
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тәрбиелеуде тұлғалардың ұрлық қылмысының құрбанына айналмауға септігін тигізеді. Жалпы құрбантану 

тарапынан азаматтарды тәрбиелеу екіжақты сипатта болуы керек. Біріншіден, құрбандық ахуалды туындатушы, 

қылмыстың жасалуына мүмкіндік беретін адамдардың психологиялық сипаттарын ығыстыруды, болдырмауды 

көздейді. Екіншіден, азаматтардың бойында сақтық, қырағылық, абай болушылық, байқампаздық, 

байсалдылық, ұстамдылық, өзінің және қорщаған ортасының әрекеттерін сындарлы бағалай алу секілді 

құрбандылыққа қарсы сипаттағы қасиеттерді қалыптастыруы тиіс. Азаматтарды қайта тәрбиелеуден гөрі о 

баста тәрбиелеу оңай соқпақ. Осыған байланысты оқу орындары мен білім ошақтарында қолданбалы 

құрбантану курсын енгізу қажет. 

Сонымен қатар құрбантанымдық ақпарат төмендегідей бағыттарды қоса қамтуы керек: 

- ұрлықтың құрбандары болған адамдар туралы мәліметтердің негізінде тұрғын халыққа арналған 

құрбандылықты қамтитын кеңестер, ұсыныстар, құрбандылықты төмендететін ұсынымдар, жанжалды шешудің 

жолдары мен тәсілдері, құрбандылығы жоғары орындар туралы мәліметтерді; 

- дәрістер мен сұхбаттарда құқыққа қарсы әрекетердің жолын кесу мен ескертудің, қажетті қорғаныстың 

мәні, қылмыс түрлеріне қатысты жаза көлемі, азаматтардың құқығын қорғайтын мемлекеттік мекемелер мен 

қоғамдық ұйымдар туралы ақпараттарды; 

б) тұрғындардың өз үй-жайларына, пәтерлеріне қажетті дабыл қағушы және тағы басқа қорғау 

қондырғыларын орнатуға қатысты шараларды жылдамдатуға және оларға жергілікті мемлекеттік органдар 

тарапынан көмек көрсету мен өзге де техникалық құрылғыларды қолдануға байланысты әрекеттерді. Қазіргі 

уақытта елімізде мемлекеттік және мемлекеттік емес күзет мекемелерінің саны жетерлік. Осындай ұйымдардың 

қызметтерін пайдалану арқылы азаматтар ұрлық қылмысының жалпы алдын алуға мүкіндіктері болады; 

в) жатақханаларда, мейманханаларда, өзге де қоғамдық орындарда жеке мүліктердің сақталуына және 

ондай мекен-жайларда сақтау камераларының қалпына келтірілуі мен ұйымдастырылуының бір жолға 

қойылуы; 

г) тұрғындардың құрбандылық дәрежесін анықтау үшін бес жылда бір рет сұрау жүргізіп тұру; 

д) сұрау жүргізу нәтижесі бойынша құрбандылығы жоғары дәрежедегі азаматтарды, әлеуметтік топтарды 

анықтап, олармен жеке құрбантанымдық алдын алу шараларын жүргізу және де құрбандану дәрежесі жоғары 

ауданды анықтап, онда арнайы құрбантанымдық алдын алу шараларын жүргізу, сондай-ақ мұндай сұрау 

жүргізу үрдісі бір жолға қойылатын болса, онда қазіргі таңдағы беймәләм қылмыстылықпен де күрес жүргізуге 

болар еді; 

е) ұрлық жасаған қылмыскерлер туралы, ұрлықтың таралу аумағы бойынша халыққа бұқаралық ақпарат 

құралдары арқылы ұдайы, жүйелі түрде ақпараттандырып отыру; 

ж) әрбір ұрлықтың жекелеген түрлері бойынша жалпы алдын алу шараларын, сондай-ақ 

құрбантанымдық алдын алу шараларының тізбегін жасап, жетілдіріп, оның халыққа жеткізілуін қамтамасыз 

ету. 

Қылмыстардың құрбантанымдық мәселелерін зерттеу қылмыспен күресті жетілдіріп, онымен қоса алдын 

алу шараларын одан әрі жетілдіріп, ұтымды пайдалануға жағдай жасайды. Әрине жоғарыда аталған шаралар 

қылмыстылықтың барлық мәселелерін шешпейді, дегенмен де қылмыс құрбандарына қатысты құқықтық 

базаны кешіктірмей құрастыру қоғамның құрбандануы мен қылмыстылықтың төмендеуіне жол ашады. 
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АЗАМАТТЫҚ ҚОҒАМНЫҢ МАҢЫЗДЫ БЕЛГІЛЕРІ ЖӘНЕ НЕГІЗГІ ФУНКЦИЯЛАРЫ 

 

Азаматтық қоғамның қазіргі түсінігі онда маңызды белгілер кешенінің болуын болжайды. Олардың 

кейбірінің жоқ болуы немесе дамымағандығы, әлеуметтік организмнің «денсаулық» жағдайы мен оны өзін-өзі 

жетілдірудің қажетті бағыттарын анықтауға мүмкіндік береді.  

С.С. Алексеев ұсынған, азаматтық қоғамның негізгі белгі-нышандарының жіктеуін қарастырамыз [1]. 

Азаматтық қоғам – бұл еркін индивидтердің қоғамдастығы. Экономикалық тұрғыдан айтылғандар, әрбір 

индивид меншік иесі болып саналатынын білдіреді. Ол меншік формасын таңдауда, мамандықты таңдауда және 
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еңбек түрін таңдауда, өз еңбегінің нәтижелеріне иелік етуге еркін. Әлеуметтік тұрғыда, индивидтің белгілі бір 

әлеуметтік қоғамы, бірлестікке (отбасы, топ, тап, ұлт) жатушылығы абсолютті болып саналмайды. Ол дербес 

өмір сүре алады, өзінің қажеттіліктері мен мүдделерін қанағаттандыру үшін жеткілікті автономды түрде өзін-

өзі ұйымдастыруға құқы бар.  

Оның мемлекеттен тәуелсіздігі, яғни, мысалы, өмір сүріп жатқан мемлекеттік билікті сынайтын саяси 

партияның немесе бірлестіктің мүшесі болу, мемлекеттік билік органдарының және жергілікті өзін-өзі басқару 

органдарының сайлауларына қатысу немесе қатыспау құқығы, азамат ретіндегі индивид еркіндігінің саяси 

аспектісі болып табылады. Индивид белгілі бір тетіктер (сот және т.б.) арқылы өзіне қатысты мемлекеттік 

немесе өзге де құрылымдардың өз еркін шектей алған кезде еркіндік қамтамасыз етілген болып саналады.  

Азаматтық қоғам – бұл ашық әлеуметтік құрылым. Онда, сын айту еркіндігі, жариялылық, әртүрлі 

ақпараттарға қолжетімділік, елден еркін шығу және кіру, өзге елдермен ақпараттық, білім беру 

технологияларымен кең түрде және үнемі алмасу құқығы, шетелдік мемлекеттік және қоғамдық ұйымдармен 

мәдени және ғылыми ынтымақтастық, халықаралық құқық қағидаттары мен нормаларына сәйкестікте 

халықаралық және шетелдік бірлестіктерге жәрдемдесуді қоса алғанда, сөз бостандығы қамтамасыз етіледі. Ол 

жалпы ізгілік қағидаларына адал және планетарлық ауқымдағы осындай құрылымдармен өзара іс-қимыл жасау 

үшін ашық.  

Азаматтық қоғам күрделі құрылымдалған алуан пікірлер айтылатан, плюралистік жүйе.  

Алуан түрлі қоғамдық формалар мен институттардың (кәсіподақтар, партиялар, кәсіпкерлер 

бірлестіктері, тұтынушылар қоғамы, клубтар және т.б.) болуы, индивидтердің аса алуан түрлі қажеттіліктері 

мен мүдделерін білдіруге және жүзеге асыруға мүмкіндік береді. Пікірлер алуандығы (плюрализм), қоғамдық 

жүйенің құрылымы мен жұмыс істеуін сипаттайтын белгі ретінде, оның барлық салаларында көрінеді: 

экономикалық салада – бұл меншік түрлерінің алуандығы (жеке меншік, акционерлік, кооперативтік, қоғамдық 

және мемлекеттік); әлеуметтік және саяси салада – индивид өзін көрсете алатын және қорғай алатын, қоғамдық 

құрылымдардың кең және дамыған желілерінің болуы; рухани сала – дүниеге көзқарасының еркіндігін 

қамтамасыз ету, идеологиялық себептер бойынша кемсітушілікке жол бермеу, әртүрлі діндерге, қарама-қарсы 

көзқарастарға төзімді қарым-қатынас таныту.  

Азаматтық қоғам – бұл өзін-өзі дамытатын және өзін-өзі басқаратын жүйе. Индивидтер әртүрлі 

ұйымдарға біріге отырып, бір-бірінің арасында алуан қарым-қатынас орнату жолымен, өзінің қарама-қарсы 

мүдделерін жүзеге асыру арқылы, саяси билік күші ретінде, мемлекеттің билік күші ретінде мемлекеттің 

араласуынсыз, қоғамның үйлесімді, мақсатты бағытталған дамуын қамтамасыз етеді. Азаматтық қоғамның, 

мемлекетке тәуелсіз, өзін-өзі дамытатын өзінің ішкі көздері бар. Осының арқасында ол мемлекеттің билік 

қызметін шектеуге қабілетті. Қоғам игілігі үшін құрылған және белсенді қызмет жасайтын азаматтық қоғам, 

қоғам динамикасының аса маңызды сипаттамаларының бірі болып саналады. Азаматтық борыш азаматтық ар-

намыс сияқты адамгершілік категорияларымен ұштастықта, ол азаматтық қоғамның одан әрі үдемелі дамуының 

сенімді құралы болып пайдаланылады. 

Азаматтық қоғам – адам мен азаматтың табиғи және ие болған құқықтарын тану, қамтамасыз ету және 

қорғау мақсатында байланыстырушы фактор болып қатысатын, құқықтық демократиялық қоғам. Құқықтар 

басымдылығы идеясы, құқық пен заңның бірлігі, мемлекеттік биліктің әртүрлі тармақтарының қызметін, 

құқықтық ара жігін ажырату, биліктің ақылдылығы мен әділеттілігі туралы, жеке адамның игілігінің еркіндігі 

туралы азаматтық қоғам идеяларына сәйкес келеді. Азаматтық қоғам құқықтық азаматтық қоғам жолында 

мемлекетпен бірге дамиды. Құқықтық қоғамды азаматтық қоғамның даму нәтижесі және оны одан әрі 

жетілдіру жағдайы деп санауға болады.  

Ресей жағдайларына қолдануға болатын, азаматтық қоғамның негізгі функциялары, жекелей алғанда, 

мыналар болып саналады [2]: 

а) азаматтардың құқықшығармашылығы (нормашығармашылығы) қызметіне қатысуы; 

б) мемлекеттік билікке азаматтық құқық институттары тарапынан бақылау функциясы; 

в) мемлекеттік саяси билікті жүзеге асыруға қатысу; 

г) әділ сотты жүзеге асыруға қатысу (заседательдер, ант берген заседательдер, төрелік заседательдер - 

мамандар); 

д) мемлекеттік саяси билікті қолдау немесе оған қарсы іс-қимыл; 

е) мемлекеттік саяси билікке материалдық көмек көрсету; 

ж) тәрбие беру және білім беру; 

з) денсаулық сақтау және халықтың санын көбейту; 

и) қоршаған табиғи ортаны қорғау; 

к) азаматтарды өзара тежеу және құқықбұзушылықтардан оларды сақтандыру; 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННО-

ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Неотъемлемым условием нормального функционирования рыночной экономики является 

конструктивное взаимодействие бизнеса и структур государственной власти. Характер этих отношений 

проявляется в институте государственно-частного партнерства (public-private partnership). Как показывает 

зарубежный опыт, ГЧП позволяет решать многие стоящие перед государством экономические проблемы, в 

первую очередь поиска альтернативных бюджетным источников инвестиционных ресурсов и повышения 

эффективности управления.  

Но, несмотря на все преимущества государственно-частного партнерства в мире, его развитие в 

Казахстане сдерживается целым рядом обстоятельств. По нашему мнению, основная причина – это 

колоссальный дефицит доверия между бизнесом и властью. В свою очередь, недоверие бизнеса к власти 

обусловлено отсутствием механизмов реальной ответственности самого государства за реализацию проекта. 

Согласно мировой практике, государственные структуры в случае приостановления или расторжения договора 

должны предоставить компенсацию частным партнерам за наступление таких рисков. Сдерживают механизм 

развития ГЧП отсутствие единой программы действий, наличие многих центров регулирования такого 

партнерства. Как следствие, отсутствие координации действий в этой сфере приводит к затягиванию сроков 

рассмотрения проектов, нестыковкам в нормативно - правовом обеспечении. Сохраняется неясность в вопросах 

передачи части прав собственности от государства бизнесу, отсутствует ряд основополагающих нормативных 

актов (например, закон о госсобственности). Это повышает риски вложений частного капитала в проекты ГЧП. 

Для преодоления указанных противоречий важно обеспечить добросовестную конкуренцию, радикальное 

пресечение проявлений коррупции и других злоупотреблений, применение жестких санкций при неисполнении 

договорных обязательств одной из договаривающихся сторон, независимо от того, к какому сектору экономики 

– частному или государственному – принадлежит виновная сторона. Все это, в свою очередь, осуществимо 

только в рамках формирования и развития гражданского общества, базирующегося на социальной активности и 

ответственности населения и бизнеса, при достижении прозрачности отношений между властными и 

предпринимательскими структурами и решительном отказе правительства от произвольных решений.  

ГЧП призвано способствовать решению целого ряда социально- экономических проблем общества. Об 

этом в своем Послании от 29 января 2010 года "Новое десятилетие – Новый экономический подъем – Новые 

возможности Казахстана" говорил Президент Республики Казахстан Н.А. Назарбаев: «Огромным потенциалом 

по привлечению частных инвестиций располагает механизм государственно-частного партнерства. Мы 

запустили этот механизм в Казахстане, но он требует усовершенствования в соответствии с лучшей мировой 

практикой» [1].  

В литературе можно найти множество различных определений ГЧП, свидетельством чего является 

монография В. Е. Сазанова «Государственно- частное партнерство: гражданско-правовые, административно-

правовые и финансово-правовые аспекты», в которой десятки страниц отведены под цитирование дефиниций 

понятия «государственно-частное партнерство», тем самым автор показал разнообразие подходов к 

определению этого понятия. При этом нетрудно заметить, что все предложенные определения в своем 

семантическом ядре – это парафразы (пересказ) и не отражают искомой глубины и сути этого понятия [2, с. 78]. 

Рассмотрев существующее в научной литературе и в официальных документах многообразие подходов к 

определению понятия «государственно- частное партнерство», В. Е. Сазанов приходит к выводу, что 

неопределенность содержания ГЧП является следствием недостаточной унифицированности в международных 

документах и незакрепленности его дефиниции на должном уровне детализации содержания в национальных 

законодательствах.  

В законодательстве Республики Казахстан определение ГЧП закреплено в Законе «О концессиях». 

Согласно этому определению государственно-частное партнерство – это форма сотрудничества между 

государством и субъектами частного предпринимательства, направленная на финансирование, создание, 

реконструкцию и (или) эксплуатацию объектов социальной инфраструктуры и жизнеобеспечения [3]. Как 

отмечает эксперт АО «Казахстанский центр ГЧП» Жанар Тайжанова, «государственно-частное партнерство – 

это не государственные закупки, не приватизация, не прямые государственные инвестиции. Тем более не 

помощь государства бизнесу, а равноправные партнерские отношения, которые оформляются договором и 

предполагают соблюдение баланса интересов обеих сторон» [4]. Обобщая вышесказанное, считаем, что 

государственно-частное партнерство представляет собой юридически закрепленную посредством закона, 

договора, соглашения и т.п. форму взаимодействия между государством и частным сектором в отношении 

объектов государственной собственности, а также услуг, исполняемых и оказываемых государственными 

органами, учреждениями и предприятиями, в целях реализации общественно значимых проектов в широком 

спектре видов экономической деятельности на условиях сбалансированного распределения рисков. Именно 

ГЧП позволяет максимально ускорить создание новых и модернизацию существующих объектов 

инфраструктуры, принадлежащих государству и имеющих важное значение для экономики в целом.  
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В 2008 году была создана специализированная организация по вопросам концессии и ГЧП – АО 

«Казахстанский центр государственно-частного партнерства» (далее – Центр ГЧП). Центр ГЧП является 

органом, ответственным за высокое качество оценки и экономической экспертизы концессионных и 

бюджетных инвестиционных проектов. Основной целью Центра ГЧП является содействие методологическому 

и методическому обеспечению реализации концессионных проектов. Перед Центром ГЧП стоит задача по 

проведению оценки эффективности концессионных проектов наряду с выработкой комплексных мероприятий 

по совершенствованию механизма ГЧП и проведению исследований в области ГЧП, в том числе путем 

проведения: – анализа и экспертизы предложений по объектам, возможным к передаче в концессию; – оценки и 

экономической экспертизы технико-экономического обоснования возможных объектов концессии; – 

экспертизы конкурсной документации по объектам концессии; – анализа и экспертизы концессионных 

проектов, представленных участниками конкурса при проведении конкурса по выбору концессионера; – 

экспертизы проектов договоров концессии; – экономической экспертизы бюджетных инвестиционных проектов 

(программ) [5].  

Помимо создания Центра ГЧП совершенствуется законодательство в области концессии с учетом 

лучшей международной практики. Так, в 2008 и 2010 годах были внесены ряд поправок в законодательство о 

концессии по вопросам процедур передачи объектов в концессию, расширения мер государственной поддержки 

и повышения привлекательности концессионных проектов, отмены обязательности выпуска инфраструктурных 

облигаций при предоставлении определенных мер государственной поддержки.  

В Послании Президента Республики Казахстан от 29 января 2010 года «Новое десятилетие – Новый 

экономический подъем – Новые возможности Казахстана» была озвучена необходимость усовершенствования 

механизмов ГЧП и внедрения принципа проектного финансирования с созданием специальных проектных 

организаций с особым юридическим статусом [1]. В целях реализации данного Послания Президента 

Республики Казахстан и Указа Президента Республики Казахстан от 19 марта 2010 года № 958 «О 

Государственной программе по форсированному индустриально- инновационному развитию Республики 

Казахстан на 2010–2014 годы», постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 июня 2011 года № 

731 утверждена Программа по развитию государственно-частного партнерства в Республике Казахстан на 

2011–2015 годы.  

Целью данной Программы является создание законодательной и институциональной основы для 

реализации инвестиционных проектов с использованием механизмов ГЧП в Республике Казахстан. Для 

достижения поставленных целей необходимо выполнение следующих задач: совершенствование 

законодательства в области ГЧП; обеспечение разработки мер по эффективному планированию и управлению 

процессами подготовки и реализации проектов на основе ГЧП; установление критериев оценки эффективности 

реализации проекта через качество предоставления услуг населению; обеспечение подготовки и повышения 

квалификации специалистов в области ГЧП.  

Но, несмотря на активную роль государства по организации и совершенствованию ГЧП, в Казахстане 

наблюдается низкая активность на рынке ГЧП. Причин «провала» половины проектов множество, но основным 

камнем преткновения стал мировой финансовый кризис 2008 года. Анализ причин пассивного использования 

инструментов ГЧП привел к двум главным заключениям: во-первых, в Казахстане Закон «О концессиях» не 

делает нишу ГЧП привлекательной для инвесторов, в связи с этим требуются серьезные изменения в системе 

законодательства; во-вторых, проблематичной остается генерация проектов, которые можно предложить 

инвесторам, готовым работать на казахстанском рынке ГЧП. Для преодоления указанных барьеров Центром 

ГЧП был проведен всесторонний анализ действующего законодательства в области ГЧП. Результатом стал 

проект Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан 

по внедрению новых форм государственно-частного партнерства и расширению сфер их применения».  

Президентом Республики Казахстан Н.А. Назарбаевым 4 июля 2013 года был подписан Закон РК № 131-

V ЗРК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по 

вопросам внедрения новых видов государственно-частного партнерства и расширения сфер их применения». В 

настоящее время ГЧП в Казахстане регулируется Законом Республики Казахстан от 07.07.2006 г. № 167-III «О 

концессиях» (с изменениями и дополнениями, внесенными Законом РК от 04.07.2013 г. № 131-V). Отметим, что 

за эти годы Закон РК «О концессиях» претерпел большое количество изменений.  

Наряду с преимуществами использования механизма ГЧП в Казахстане имеются серьезные препятствия 

для осуществления грамотного развития ГЧП. В Казахстане сегодня интерес инвесторов к реализации крупных 

проектов находится на низком уровне ввиду высокой стоимости хеджирования валютных рисков, что 

существенно при привлечении займов в валюте либо вхождении в проект иностранного инвестора. Кроме того, 

дефицит долгосрочного и проектного заемного финансирования затрудняет реализацию проектов ГЧП. 

Недостаточно также проектов с сильной экономикой.  

Автодорожные проекты не получили развития по схеме ГЧП из-за слабой коммерческой 

привлекательности в связи с низким трафиком, большой протяженностью дорог и низкой 

платежеспособностью пользователей. Значительные проблемы в этом процессе были обусловлены 

несовершенством законодательной базы Республики Казахстан, в частности, длительностью и сложностью 

процедуры подготовки проектов, низкой инвестиционной привлекательностью, невозможностью применения 

различных форм контрактов ГЧП» [6].  
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Таким образом, были выявлены ряд проблем, связанных как с недостаточным опытом планирования, так 

и с несовершенством законодательного регулирования в сфере ГЧП. В частности, это обусловлено 

длительностью сроков окупаемости концессионных проектов. Так как в Республике Казахстан бюджет 

планируется на три года, то существующая бюджетная система не позволяет гарантировать своевременные 

платежи по истечении трех лет, отсутствуют также гарантии сохранения действующего налогового и иного 

законодательства, изменение которых может негативно сказаться на успешной реализации концессионных 

проектов. В юридической литературе было высказано мнение, что законодательство Казахстана не защищает 

эффективным образом интересы частного бизнеса в области ГЧП и не обеспечивает в достаточной степени 

привлекательности проектов для потенциальных инвесторов-концессионеров (в том числе иностранных).  

Ведущий практикующий юрист Казахстана Ш. Чиканаев отмечает, что концессия в Казахстане не 

работает поскольку процесс предоставления концессий в Казахстане очень бюрократический и отнимает много 

времени (на практике это занимает два года) и не исключает возможности влияния или коррупции; 

непрозрачности процесса (формирование перечня, конкурс и т. д.); неприемлемости для многих инвесторов 

участия в конкурсе по выбору концессионера; необходимости в отдельных случаях компенсации не только 

инвестиционных, но и эксплуатационных затрат [4].  

Сферу ГЧП не обошли стороной проблемы, связанные с финансированием и кадровыми проблемами, для 

решения которых необходимо реализовать комплекс мероприятий. Во-первых, национальным компаниям 

необходимо реализовать долгосрочные программы, предусматривающие технологическую кооперацию с 

малым инновационным бизнесом. Во-вторых, предусмотреть налоговые стимулы для инвестирования в науку и 

инновационную сферу. В-третьих, разработать систему коммерциализации научных разработок, 

обеспечивающую включение научных центров, университетов и малых инновационных предприятий в 

международные механизмы оформления и капитализации научных результатов. Необходимо повысить 

культуру предпринимательства, популяризировать предпринимательскую деятельность в широких кругах 

населения, а также включить в учебные программы учебных заведений соответствующий курс по 

предпринимательству. Казахстанские вузы не занимаются подготовкой специалистов в области ГЧП. 

Обучением кадров занимаются специалисты Казахстанского центра ГЧП, но их возможности не безграничны. 

Кроме того, развитие ГЧП в республике тормозится из-за низкого уровня платежеспособности населения – 

большинство не готово платить за качество услуг. Люди привыкли, что так называемые общественные услуги 

предоставлялись раньше бесплатно.  

Принятый в июле 2013 года Закон № 131-V ЗРК «О внесении изменений и дополнений в некоторые 

законодательные акты Республики Казахстан по вопросам внедрения новых видов государственно-частного 

партнерства и расширения сфер их применения» решил не все проблемные моменты по регулированию ГЧП в 

Казахстане. Например, п. 3 ст. 7 Закона РК «О концессиях» по-прежнему предусматривает возможность 

получения платы за доступность только по концессионным проектам, которые отнесены к категории социально 

значимых, например, детские сады, но не электростанции. Также обстоит дело со специальными тарифами, 

которые могут быть закреплены в договорах концессии и применимы только к регулируемым услугам 

субъектов естественной монополии. На практике это означает, что, например, концессия не сможет решить 

проблему с долгосрочным и предсказуемым тарифом для строительства электростанции, так как производство 

электрической энергии не является сферой естественной монополии. В целом происходящие в Казахстане 

процессы законодательного изменения в ГЧП демонстрируют положительный тренд. Одновременно 

совершенствуется правовое поле ГЧП. Так, например, разрабатывается подзаконная нормативно-правовая база, 

которая позволит урегулировать ряд особенностей сделок по проектам ГЧП, являющимся социально 

значимыми и долгосрочными. А также обсуждается проект Закона РК «О государственно- частном 

партнерстве», который несет очень много новелл: квазиорганизации смогут участвовать в ГЧП-проектах; 

возможна реализация проектов во всех сферах деятельности; ГЧП-проект будет нести в себе принципы 

реализации проекта – распределение рисков между сторонами; внедрение малых форм ГЧП для реализации 

проектов ГЧП до районного уровня; инновационное ГЧП и др. 

Законодательство Казахстана постоянно совершенствуется и адаптируется к реалиям современности, 

поэтому, несмотря на несовершенство системы ГЧП в Казахстане, его текущее состояние развития можно 

оценить как перспективное. Исходя из вышеизложенного, следует отметить, что ГЧП является особой формой 

государственного регулирования предпринимательской деятельности. С одной стороны ГЧП грамотно и 

эффективно решает задачи, стоящие перед государством, с другой – ГЧП как форма долгосрочного 

сотрудничества между государством и предпринимательством, закрепленная юридически и подкрепленная 

определенными гарантиями со стороны государства, само по себе является эффективным инструментом 

стимулирования и поддержки предпринимательской деятельности. При этом ГЧП является видом 

предпринимательской деятельности, так как ему присущи такие признаки предпринимательства, как 

самостоятельность, легитимность, имущественная ответственность, регистрация субъекта, инициативность, 

риск. Таким образом, ГЧП – это предпринимательская деятельность, которая направлена не только на 

извлечение прибыли, но и на достижение социально полезного эффекта.  

В рамках ГЧП деятельность осуществляется посредством юридически закрепленной формы 

взаимодействия между государством и субъектом частного предпринимательства в отношении объектов 

государственной собственности, а также услуг, исполняемых и оказываемых государственными органами, 

учреждениями и предприятиями, в целях реализации общественно значимых проектов в широком спектре 
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видов экономической деятельности на условиях сбалансированного распределения рисков. В этом смысле ГЧП 

занимает свое достойное место в системе предпринимательского права. 
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РЕКРЕАЦИЯЛЫҚ ТАБИҒАТТЫ ПАЙДАЛАНУ ҚҰҚЫҒЫ ТУРАЛЫ ЗАҢНАМАНЫ ЖЕТІЛДІРУ 

МӘСЕЛЕЛЕРІ 

 

Қазіргі уақытта Қазақстан Республикасының Экологиялық заңдарын жетілдіру мәселелері, оның ішінде 

рекреациялық табиғатты пайдалану құқығы туралы нормаларды жетілдіру, оларды халықаралық нормалар мен 

стандарттарға сәйкестендіруді талап етеді. 

Ол үшін бірқатар халықаралық нормативтік құжаттарға назар салу қажет, әсіресе үлгідегі заңдарға, 

себебі нақ солар ғана ұмтылуды мақсат тұтатын идеалдарды танытса керек. 

Халықаралық экологиялық заңдарды сараптай келе, біздің отандық экологиялық заңдардың жетілуіне 

бірден – бір түрткі болатын басымдықтарды  анықтап алуға болады. Олар: 

1. Рекреациялық аймақтарды құру және олардың қызметін реттеуші ережелерді заңдық тұрғыдан бекіту. 
Экологиялық заңдар рекреациялық аймақтарды құру жөніндегі мүмкіндіктерді қарастырады, бірақ та олардың 

қызметін құру, келістіру процедуралары мен механизмдерді жеткіліксіз жазылған. Әрине, ондай механизмдерді 

заңдық тұрғыдан бекітіп алу рекреациялық аймақтарды құруды тездетері сөзсіз еді. Ол үшін Қазақстан 

Республикасының арнайы «Рекреациялық табиғат пайдалану туралы»  деп аталатын Заң қабылдау керек. 

2. Рекреациялық табиғатты пайдалану саласында терминдер мен ұғымдардың бірыңғай түсініктеме 

аппаратын бекіту және өзара үйлестіру, оларға: рекреациялық аумақ, рекреациялық табиғатты пайдалану 

құқығы, курорт, қорғау аймағы және буферлік аймақ ұғымдарын жатқызуға болады. 

Қазіргі таңда көптеген елдер экологиялық терминдерге қатысты әртүрлі терминологияларды және 

әртүрлі түсініктеме аппараттарын пайдаланады. Халықаралық байланыстарды құру және нығайту үшін осы 

саладағы терминдер мен ұғымдардың түсіндірме аппараттарын бір қалыпта, яғни біркелкі етіп жасау қажет. 

Біз ҚР Экологиялық кодексінде пайдаланатын ұғысмдар қатарында рекреациялық аумақ ұқғымы жоқ 

болғандықтан, ондай анықтаманыөңдеп, дайындап аталған кодекстің 1- бабына енгізу керек деп санаймыз. 

Сондықтан да мынадай анықтамаларды ұсынғанымыз жөн: 

«Рекреациялық аумақтар - халықтың ұйымдасқан жалпы демалысы мен туризмі үшін арналған қоршаған 

табиғи ортаның мәдениеттендірілген, яғни қолдан жасалған учаскелері».  

«Рекреациялық табиғат пайдалану құқығы дегеніміз- экологиялық заңдармен бекітілегннақты табиғат 

пайдаланушыныңдемалыс пен туризм үшін табиғи ресурстарды иемдену және пайдалану құқытарының 

жиынтығы». Мұндай анықтамалардың Қазаұқстан Республикасының 2001ж. 16 шілдедегі «Қазақстан 

Республикасындағы архитектуралық қала салу және құрылыс қызметі туралы» заңында көрсетілуі тиіс.  

Қазақстан Республикасында мемлекеттік табиғи-қорық қоры объектілерінің құрылу мақсатына, қорғау 

режиміне және пайдалану ерекшеліктеріне байланысты ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың мынадай 

түрлері құрылады: 

- биосфералық қорықтарды қоса алғанда мемлекеттік табиғи қорықтар; 
- мемлекеттік табиғи резерваттар; 
- мемлекеттік ұлттық табиғи парктер; 
- мемлекеттік табиғат ескерткіштері; 
- мемлекеттік қорық өңірлері; 
- мемлекеттік табиғи заказниктер; 
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- мемлекеттік зоологиялық парктер; 
- мемлекеттік ботаникалық бақтар; 
- мемлекеттік дендрологиялық парктер; 
- мемлекеттік табиғи қорықтар-сепортерлер. 

Қазақстан Республикасының заңдарымен ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың өзге де түрлері 

көзделуі мүмкін[1]. 

Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар үшін олардың құқықтық режимі немесе ауылшаруашылық 

қызметтің реттелуші режимі енгізіледі. Ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды немесе арнайы бөлінген 

учаскелердегі шаруашылық қызметтің  реттелуші режимі табиғи пресурстарды шектеулі түрде шаруашылық 

қызметте пайдалануды, оның ішінде рекреациялық мақсатта пайдалануды көздейді. Ерекше қорғалатын табиғи 

аумақтарда туристердің табиғи және тарихи-мәдени мұралармен танысуы үшін, сондай-ақ адамдардың белсенді 

демалысы үшін де пайдаланылуы мүмкін. 

Ерекше қорғалатын табиғи аумақтарда туризмді және рекреацияны жүзеге асыру үшін туристік 

жлдармен, түрлі алаңшалармен, көлік тұрақтарымен, кемпингтермен, палаталыақ үйлермен, туристік базалар, 

қоғамданық тамақтану объектілермен, сауда және басқа да мәдени тұрмыстық сипаттағы оындармен 

жабдықталған арнайы учаскелер бөлінеді. 

Жоғарыда аталған рекреациялық пайдалану учаскелері түрлерінің ішінен мемлекеттік ұлттық табиғи 

парктер мен мемлекеттік табиғи парктердің алатын орны ерекше. 

Мемлекеттік ұлттық табиғи парк- табиғи және ерекше экологиялық рекреациялық және ғылыми 

құндылықтары бар тарихи-мәдени кешендер ме объектілерді сақтау қалпына келтіру және көп мақсатта 

пайдалануға көзделген ерекше қорғалатын табиғи аумақтар болып табылады. 

Мемлекеттік табиғи парктер республикалық маңызы бар дәрежеге ие. Қорғау режимі мен табиғи 

кешендері пайдалану мақсаттарына орай мемлекеттік ұлттық табиғи парктер  келесі функционалдық 

аймақтарға бөлінеді: 

Қорықтық режимдегі 

Экологиялық тұрақтандыру. 

Туристік және рекреациялық қызметтегі 

Шектеулі шаруашылық қызметтегі. 

Ұлттық парктердің қорықтық аймақтарының  шегінде кез келегн шаруашылық қызметке рекреациялық 

пайдалануға тыйым салынады және мемлекеттік табиғи  қорықтарды ерекше қорғайтын режим қолданылады. 

Басқа аймақтарда табиғи кешендер мен объектілерді пайдалануды қатаң түрде реттеу, оныңішінде  

рекреациялық пайдалану аймақтарында, шектеулі шаруашылық қызметтерді, әкімшілік-өндірістік мақсаттағы 

және келушілерге қызмет көрсету жүзеге асырылады. Сонымен қатар онда спорттық және кәдуілгі аң және 

балық аулау, рекреациялық орталықтарды, қонақ үйлерді, кемпинг, мұражай және туристерге қызмет 

көрсететін өзге де объектілерді салу және пайдалану іске асырылады. Мемлекеттік аймақтық табиғи парк 

мемлекеттік ұлттық табиғи парктерге ұқсас болып келеді, олардың орындайтын міндеттері мен алға қойған 

мақсаттарды да бірдей, бірақ олардың мәртебесі тек  жергілікті деңгейде. Мемлекеттік аймақтық табиғи 

парктер мемлкеттік ұлттық табиғи парктер сияқты сол тәртіппен  және сондай шарттарда пайдаланылады. 

«Рекреациялық  аумақ» және «ерекше қорғалатын табиғи аумақ» деген ұғымдардың өзара арақатынасын шеше 

келе мән-жайларды атап өтуге болады: 

1.Рекреациялық аумақ және ерекше қорғалатын табиғи аумақтар дегеніміз – табиғи объектілер мен 

ресурстардың  жиынтығы болып табылатын табиғи кешендер[2]. 

2. Бұл ұғымдардың арасындағы айырмашылығы рекреациялық аумақтардың және ерекше қорғалатын 

табиғи аумақтардың мақсаттарының өздеріне тән белгілерінен туындап отыр. Рекреациялық аумақтар 

халыұтың жаппай демалысы мен туризмге арналған болса, ал ерекше қорғалатын табиғи аумақтар – 

мемлекеттік табиғи қорық қорларын сақтауды және қалпына келтіруді қасмтамасыз етуге бағытталады. 

3. Рекреациялық аумақтар кейбір ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың құрамдас бөлігі болып келеді, 

нақтырақ айтар болсақ: мемлекеттік ұлттық табиғи парктер мемлекеттік табиғи парктердің бір құрамы болып 

саналады. 

4.Рекреациялық аумақтардың құрамдас бөлігі ғана болып келеді деп айту, әрине, дұрычс болмас еді. 

Олар жаппай демалыс пен туризм мақсатында табиғи объектілер мен ресурстар жиынтығын жеке дара шығару 

кезінде өзіндік дербес маңызы ие  болатындығы анық. Сонымен, Қазақстан Ресчпубликасының экологиялық 

заңнамасы бойынша рекреациялық аумақтар дербес табиғи кешен болып табылады да, ал мемлекеттік ұлттық 

табиғи және мемлекеттік табиғи парктердің құрамына аймақша түрінде жүзеге асырылады. Бірқатар авторлар 

рекреациялық аумақтарды ерекше қорғалатын табиғи аумақтар деп санайды.Мысалы, В.Д. Ермаков пен А.В. 

Сухаревтардың пікірінше ерекше қорғалатын табиғи  аумақтар дегеніміз – ерекше табиғи қорғау, ғылыми, 

мәдени, эстетикалық, рекреациялық және сауықтыру маңызына ие табиғи кешендер мен объектілерді қамтитын 

жалпыұлттық игілікке арналған объектілер[3,12б.]. 

Мухитдинов И.Б., Еренов А.Е., Ильяшенко Л.В. пікірлері бойынша «ерекше қорғалатын табиғи 

аумақтар» дегеніміз – ерекше экологиялық ғылыми, емдеу және эстетикалық маңызға ие және жасанды түрдегі 

табиғи кешендер мен объектілерді біріктіретін аумақтардың учаскелері; олар арнайы бекітілген заң тәртібіне 

сәйкес толық немесе ішінара, уақытша немесе тұрақты түрде шаруашылық қызметтен сол  табиғат 

эталондарын, ерекше қайталанбас ландшафтарды, экожүйені, өсімдіктер мен жан-жануарлардың генетикалық 
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қорын сақтау мақсатында алынады; сондай-ақолар шаруашалық қызметтің салдарынан өзгеретін биосфераның 

ахуалын бақылауды, табиғаттың жекелеген компоненттерін қалпына келтіру, табиғаттың құбылыстарын 

зерттеуді, табиғат  пайдаланудың ғылыми негіздерін өңдеуді, табиғат қорғауды насихаттау және оларды 

рекреациялық мақсатта пайдалануды өзінің басты бағыты етеді[4, 57б.].  

Біздің ойымызша, рекреациялық аумақтар мен ерекше қорғалатын табиғи аумақтардағы қызметтер 

әртүрлі мақсаттарды ұстанатын сияқты, сол себептен де рекреациялық пайдаланудағы аумақшаларды 

мемлекеттік ұлттық табиғи және мемлекеттік табиғи парктердің құрамынан шығару туралы мәселені көтеретін 

уақыт жетті. 

«Рекреациялық аумақ» және «курорт»  ұғымдарын салыстырайық. 

«Курорт» ұымы Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексінде кездеспейді, дегенмен Қазақстан 

Республикасының экологиялық заңдарында бұл ұғым және сауықтыру мақсатындағы жерлер деген ұғымдар 

бірнеше рет ескерілген. Мысалы, ҚР 2003 жылғы 20 маусымдағы Жер кодексіне сай сауықтыру мақсатындғы 

жерге табиғи шипалы факторлары бар курорттар, сондай-аурудың алдын-алу мен емдеуді ұйымдастыру үшін 

қолайлы жер учаскелері жатады.Адам ауруының алдын-алу мен емдеуді ұйымдастыру үшін қолайлы 

санитарлық және экологиялық жағдайларды сақтау мақсатында сауықтыру мақсатындағы аумақтар  жерінде 

Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес санитарлық-қорғау аймақтары  белгіленеді.Сауықтыру 

мақсатындағы жердің күзет, санитерлық-қорғау және өзге де қорғау аймақтарының шекарасы мен  оны 

пайдалану режимін  жергілікті өкілді және атқарушы орагндар айқындайды. Жер учаскелерін санитарлық 

қорғау аймақтарының екінші және үшіенші белдеулерішекарасында пайдалану осы аймақтарды күзетудің 

белгіленген режимі сақтала отырып жүзеге асырылады[5,49б.]. 

Біздің пайымдауымызша, бұл анықтама емдеу-сауықтыру жерлері деген ұғымға сәйкескеледі, неге 

десеңіз, курорт дегеніміз – жай ғана жер емес, ол адам қолымен жасалған ондағы адамды емдеуге арналған 

ғимараттар орналасқан табиғи орта учаскесі. 

Біздің пікіріміз курорттың ресми түсіндірмесін де дәйектелінеді. Кеңес Энциклопедиялық Сөздігінде 

курортқа «табиғи емдеу шипалары бар емлдеу мекемелері орналасқан жер» деген анықтама берілген. Енді 

жақын шетелдердің тәжірибесіне, мысалы, Ресей Федерациясының заңдарына көз жүгіртейік.ҚР Президенті 

Н.Ә. Нзарбаев өзінің соңғы Жолдауында: «Ұлттың денсаулығы – жалпыұлттық міндет». Оны қамтамасыз етуде 

отандық бизнес-қауымдастығы белсенділік таныту керек. 
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ЗАҢДЫ АЙҒАҚТАРҒА ҚАТЫСТЫ ӨЗЕКТІ ОЙЛАР 

 

Адам туылған сәттен бастап, өзінің санасы мен ерік-жігерінің арқасында түрлі әлеуметтік қарым-

қатынастар желісіне түседі. Бұл жеке тұлғаның бейбіт өмір сүруі және жұмыс істеуі, сонымен қатар тұлғаның 

кез келген қоғамда және мемлекетте өзін таныта білу шарты. Кез келген қоғам мүшесі өзінің айналасындағы 

қоғам мүшелерімен байланысқа түскенде мемлекеттің жазылған ережелеріне сәйкес жүреді, яғни мемлекетпен 

белгіленген және санкцияланған мінез-құлық ережелерінің, құқық нормаларының негізінде әрекет жасайды. 

Осы қатынастардың пайда болуының шарты - нақты өмірлік мән-жайлар, белгілі бір таңда құқықтық салдар заң 

үстемдігіне байланысады, заңды айғақ  құрал ретінде әрекет етеді. Заң ғылымы заңды айғақтар ретінде 

құқықтық қатынастардың пайда болуын, өзгеруін немесе тоқтаталуын құқық нормалары негізінде тудыратын 

нақты өмірлік мән-жайларды түсіндіреді [1,154б.]. Кез келген өмірлік мән-жайлардың барлығы дерлік заңды 

айғақтар бола бермейді, тек оларға құқық нормаларымен соған сәйкес мән берілген жағдайда ғана заңды айғақ 

болу қасиеті беріледі. Заңды айғақтардың осы сипатын ашу сол құбылысқа ішкі жағынан  тереңірек үңілуге 

және оның құқықтық реттеу механизмінде алатын орнын зерттеуге мүмкіндік береді. Заңды айғақтар 

әлеуметтік айғақтардың бір түрі десек болады. Мысалы, өзара көзайым, махаббат, театрларға бару - моральдық 

міндеттемелерді қоспағанда қарапайым өмірде болып жатқан жағдайлар. Өмірдегі қарапайым мән-жайлар 

заңдық айғақтардың алғышарттары болып табылады. Басқаша айтқанда, құқықтық салдарды тудыратын 

шындық айғақтар, бірақ ол шарт ретінде керісінше заң үстемдігінен бұрын орын алады. Кейде бұл айғақтардың 
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құқықтық нәтижесі болады, ал кейде бірнеше айғақтардың жиынтығы құқықтық қатынастар тудырады, 

өзгертеді немесе жояды.  

Заңдық айғақтардың құқықтық қатынастардың алғышарты болып табылатындығы ақиқат. Мысалы, 

зейнеткерлік қатынастардың пайда болуы үшін үш түрлі заңды айғақтың болуы шарт, біріншіден, 

зейнеткерлікке шығуға мүмкіндік беретін жас мөлшерінің келуі, екіншіден зейнеткерлікке шығуға жетерлік 

еңбек өтілінің болуы, үшіншіден әлеуметтік қамтамасыз ету органының зейнетақы тағайындау туралы 

шешімінің болуы. Айғақтардан мұндай жиынтығы - айғақтық құрам деп аталады [2, 176б.]. 

Заңды айғақтарға бірнеше негіздер арқылы жіктеу жүргізуге болады: 

- нәтижесінің сипатына қарай: құқық қалыптастырушы (еңбек шартын жасауға байланысты жалдаушы 
мен жалданушының құқықтары мен міндеттері пайда болады); құқық тоқтататын (үй-жайды сату нәтижесінде 

үй-жайға меншік иесі өзгереді, сатып алушының меншік құқығы пайда болады, сатушы ол құқықтан 

айрылады); құқық өзгертетін (үй айырбастау нәтижесінде құқықтық қатынастың объектісі өзгереді, соған 

сәйкес құқықтары мен міндеттері де өзгереді). 

- ерік белгісіне байланысты - әрекет (шарт, заңды бұзу, мұра қалдыру, т.с.с) және оқиға болып 

ажыратылады. Әрекет тұлғаның өз еркімен, саналы әрекеті арқылы жүзеге асса, оқиға дегенде жер сілкіну, өрт, 

дауыл, су тасқыны сияқты адам санасынан тыс өтіп жатқан құбылыстарды түсінеміз. Әрекет құқықтық 

қатынасқа түсуші субъектінің еркіне байланысты  болады, заңды және заңсыз болып екіге бөлінеді. Мысалы, 

адамдардың әскери қызметте болуы, некеде тұруы т.б заңда белгіленген заңды айғақтар болып табылады.  

- уақыт аралығындағы белгісіне байланысты – қысқа уақытты (айып) және созылмалы (азаматтық 

мәселелері) болып ажыратылады. 

- сандық құрамы бойынша – жәй және күрделі заңды айғақтар болып ажыратылады. Бұндай жіктеуге 

құқықтық қатынастың туындауына негіз болған заңды айғақтар құрамы негіз болады. 

- мәні бойынша -  жағымды және жағымсыз болып ажыратылады [3, 189б.].  

Заңды айғақтардың құқықтық реттеу механизміндегі алатын орнын дұрыс анықтау арқылы азаматтардың 

құқықтары мен заңды мүдделерінің дұрыс қорғалынуына жағдай жасалатындығы ғана емес, сонымен қатар 

қоғамдағы заңдылық қағидасының бекуіне де тигізетін әсерін де айтпай кетуге олмайды. Сондықтан, заңды 

айғақтар мәселесін зерттеу, олардың жаңа түрлерінің пайда болуын негіздеу қажеттілігін айқындау 

жұмыстарын тоқтатпау керек. 

Заңды айғақтар құқықтық реттеу механизмінің бір бөлшегі ретінде жүйелі түрде қолданылуы тиіс. Ол 

дегеніміз – заңды айғақтардың құқықтық шынайылықтың бөлінбейтін құбылысы екендігін білдіреді. Заңды 

айғақтардың құқықтық күшін арттыру үшін оларды дер кезінде дұрыс бекіту қажет. Бұдан жеке тұлғалар мен 

заңды тұлғалардың заңды құқықтары мен мүдделерінің жүзеге асуының сапасы мен жылдамдығы мәселелері 

шешіледі. Сонда да болса тәжірибе көрсетіп отырғандай, аталған құбылысқа қатысты жасалып жатқан 

әрекеттердің дұрыс орындалмауы сот көмегіне жүгінуге шақыратын жағымсыз салдарлар тудыруда. Аталған 

мәселелер заңды айғақтар құбылысының зерттелуінің маңыздылығы мен қажеттілігін дәлелдей түседі.  

Заңды айғақтардың ғылыми құндылығы мен тәжірибелік мәні туралы сөз қозғағанда, заңдармен нақты 

айқындалған, құқық қолдану үрдісінде дер кезінде, толық және шынайы заңды айғақтар жүйесінің болуы 

заңдылықтың орын алуының  маңызды кепілі екендігін назардан шығармаған дұрыс. 
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ҚҰҚЫҚБҰЗУШЫЛЫҚТЫҢ АЛДЫН-АЛУДАҒЫ АБАЙДЫҢ ОЙ-ПІКІРІ 

 

Жұмыстың мақсаты - құқықтық тәрбиенің маңыздылығын көрсетіп, құқық бұзушылықтың алдын алудың 

тиімді жолдарын және заңды жауапкершіліктің жасалған құқық бұзушылық деңгейіне сай болуын қамтамасыз 

ету жағдайларын қарастыру. Ел азаматтары арасындағы құқық бұзушылық себептерін анықтау және онымен 

күрестің тиімді жолдарын іздестіру, құқықтық тәрбиені нығайту да зерттеу еңбегінің мақсатын анықтайды. 

Менің жұмысымда қарастырылып отырған мәселелердің қоғам үшін де, мемлекет үшін де маңызы зор. Қоғам 

үшін маңыздылығы, егер қоғам біріңғай құқықтық тәртіпке негізделіп, құқық бұзушылық деңгейі төмен болса, 

онда қоғам құқық бұзушылықтың салдарынан туындайтын зиянды зардаптарға тап болмай, бір-біріне деген 

сенімділікпен қарайтын еді. Ал, мемлекет үшін маңызы, мемлекетте тек құқық бұзушылық орын алған болса 

ондай мемлекет құлдырап, алдыңғы қатарлы елдер қатарына қосылудан үмітін үзген болар еді, ал егер қоғамда 

құқықтық мінез-құлық деңгейі жоғары болса, ол басқа елдерге үлгі болады. Құқықтық мемлекет құру қазіргі 

таңда кез-келген елдің мақсаты, ал егер елде құқық бұзушылық өрши түсіп, құқықтық мінез-құлық төмендеп, 

http://www.bulgakov.ru/read/teorija_gosudarstva_i_prava_v_celom/teorija_gosudarstva_i_prava_ehlementarnyy_kurs_1/


545 

жауапкершілікке тартылғандар саны жалпы халық санының басым бөлігін құраса құқықтық мемлекет туралы 

сөз қозғау мүмкін емес 

Құқық бұзушылық дегеніміз- есі дұрыс адамның мемлекет,қоғам және адам мүддесіне зиян 

келтіретін,кінәлі жазаланатың ,қоғамға қауіпті әрекет немесе әрекетсіздігін айтамыз. 

Абай есімі – қазақ халқының ұлттық санасының оянуы мен рухани қайта жаңғыруының, қоғамның, озық 

күштерінің өркениеттілікке ұмтылысы мен әлеуметтік әділдіктің символы. Абай қоғам өмірі жайлы көп 

толғанып, көп ойланып жүріп, халық мүддесі үшін, адалдық, адамгершілік үшін күресуге ұмтылады, қалай 

күресудің жолын іздейді. Халық мүддесі үшін күресуге бел байлап, енді жастарды адал еңбек етуге, өнер 

үйренуге, білім, ғылым жолына түсуге шақыруды мақсат еткен Абай, осы ой пікірін жалпы жұртқа жария етуге, 

солардың жүрегіне ұялатуға жарарлық бірден-бір күшті құрал өлең сөз ақындық өнер деп санайды.  

Қазақ халқының тұтас бір дәуірінің ақыл-ойы мен мәдениетінің, өнері мен әдебиетінің асқар шыңын 

бейнелейтін ұлы ойшылы, қазақ поэзиясын қоғамдық дамудың озық деңгейіне бағыттап, өз кезінің ең басты 

мәселелерін дәл бейнелеп, дұрыс қорытынды шығара білген прогресшіл ақын шығармаларында бүгінгі таңдағы 

күн тәртібінде тұрған көкейтесті проблемалар астасып жатыр. Абай әлемінен ерекше орын алатын сан 

қырлылықтың тағы бір көрінісі- құқық бұзушылық, оның себептері және олармен күресу мәселелері. 

Абайдың пайымдауы бойынша қылмыс әлеуметтік құбылыс, яғни оның жасалуына қоршаған орта 

тікелей әсер етеді. Әрбір ортада жеке адамның мінез-құлқының, қимыл әрекетінің қалыптасуына себепші. Жеке 

адам өзі тіршілік еткен айналасымен тәрбиеленіп, түлеп өседі. Бұл қағиданы Абай құқық бұзушылықтың ең 

негізгі себептеріне жатқызады. Абай осы туралы өз сөзін «Адам баласы өзі қай жолда, қай майданда жүрсе, сол 

майдандағы кісімен сырлас болады» ( «Қырық төртінші сөз») деп қорытады. 

Қазақ ағартушысы қылмыс, жалпы құқық бұзушылық тұқым қуалау арқылы қалыптасады деген Чезарие 

Ломброзо сияқты зерттеушілердің теориясын жоққа шығарады. Абайдың айтуы бойынша ешбір адам туғаннан 

қылмыскер болмайды. Олай тұжырым жасаудың ешқандай да негізі жоқ, яғни жалған. Қылмыстық әрекеттерді 

тұқым қуалау арқылы қалыптасады деген теоряны Абай «Мен жазбаймын өлеңді ермек үшін» өлеңінде жоққа 

шығарып, күл-талқан етеді: 

Батырдан барымташы туар даңғой, 

Қызшыл да, қызықшыл да әуре жан ғой. 

Арсыз, малсыз, ақылсыз, шаруасыз, 

Елірмелі маскүнем байқалған ғой. 

Жеке адамның заңсыз, құқық бұзушылық жолға түcуін, соның салдарынан қылмыс жасауға 

баратындықты Абай негізінде қоршаған ортаның әсерінен басқа үш себеппен белгілейді: «Күллі адам баласын 

қор қылатын үш нәрсе бар. Сонан қашпақ керек...надандық...еріншектік...залымдық... 

Надандық – білім – ғылымның жоқтығы, дүниеден еш нәрсені оларсыз біліп болмайды.Білімсіздік 

хайуандық болады. 

Еріншектік – күллі дүниедегі өнердің дұшпаны.Талапсыздық, жігерсіздік, ұятсыздық, кедейлік – бәрі 

осыдан шығады. 

Залымдық – адам баласының дұшпаны.Адам баласына дұшпан болса, адамнан бөлінеді, бір жыртқыш 

хайуан хисабына қосылады» («Отыз сегізінші сөз») дейді Абай. Шын мәнінде Абайдың бұл ғақлиялық 

сөздеріне талдау жасап, үңіле қарасақ, дәл осы заманда да сол көрсетілген факторлар қылмысқа итермелеп, 

соған себепші болатыны ақиқат екенін аңғарамыз. Қылмыстық зерттеулер соны дәлелдейді. Надандық Абайдың 

түсінігі бойынша білімсіздіктен туады, ондайлардың сана деңгейі төмен, қоғамдық дамудан парасат пен 

мәдениеті мен арақатынастық сыпайылықтан мүлдем ада.Күш қолдану мәселені, дау – жанжалды шешудің ең 

негізгі құралы деп ұғынады. Жалпы Абай қоғамдағы барлық кертартпа, арсыздық қылықтардың бел алуын 

адамгершілік, тақуалық қасиеттердің жоқтығын надандықпен тікелей байланыстырып қарайды. Надандық – 

адам баласының қас жауы. Барлық бәле тек сол қасиеттерден тарайды. Міне, осыған байланысты Абайда 

«надан» деген сөз көп кездеседі. Яғни қоғамды түзеу үшін, қылмысты жою үшін ең алдымен надандықпен 

күресуіміз қажет. Ал надандықпен күресу, адамның бойындағы барша ізгіліктің басы ең алдымен отбасыдан, 

атап айтсақ ата-ана тәрбиесінен, ата-ана мен ұстаздың озық педагогикалық көзқарасынан басталатыны хақ. 

Абай отбасында балаға ата-ананың беретін тәрбиесін өте жоғары бағалайды. 

Абайдың ұғындыруы бойынша еріншектік, жатып ішерлік, енжарлық еңбек етуге деген ынтаны мүлдем 

жояды. Бұл қасиеттер адамның бойына бала кезінен ата – ананың әлпештеуінен, еңбекке баулымауынан, 

баланы қызғыштай қорғап өсіруден болатын дерт. Осындай тәрбиені көрген жасөспірім жеңіл өмірге, дайынға 

үйренеді, өзі адам болып талпынудан, тіпті ойлаудан да қалады. Себебі, ата-анасы бәрін дайындап беріп отыр, 

не ішем, не киемді білмейді. Өз ойын осы мағынада Абай былайша(«Сегіз аяқ») түйіндейді: 

Тамағы тоқтық, 

Жұмысы жоқтық, 

Аздырар адам баласын. 

Абай бұл қағидалы идеяны тағы да қорытындылай келе адам баласының қылмысқа, «жаманшылыққа 

үйір бола беретұғынның бір себебі-жұмысының жоқтығы» («Қырық екінші сөз») деп кесіп айтады: 

жұмыссыздық 

мақтаншақтық 

қылмыс 

надандық 
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арсыздық 

құқық бұзушылық 

ақылсыздық 

білімсіздік 

теріс қылық 

Залымдық - қоғамға аса қауіпті іс - әрекет. Залым адам әр уақытта қылмыс жасауда дегеніне жетеді. 

Адам бойында залымдық қасиеттер көп әсерлерден қалыптасады: тәрбие, қоршаған орта, психикалық алған 

тәрбие т.б. Залымдық үнемі адам бойынан, мінезінен көріне бермейді, ол бір көргенде байқалмайтын мәндік 

құбылыс. Залымдық пен қылмыс жасау қоғамға аса қауіпті. Абай сондықтан да залымдықты жыртқыш 

хайуанға теңейді. Абайдың пікірінше, қылмыстық жолға түсудің себептері сызба жүзінде былай көрінеді: 

Абай тағылымындағы сақтануды көздейтін ең ортақ дерт- надандық. Қазақтың қай қаласына, ауылына 

барсаңыз, шарап ішкен, дөрекілік мінез көрсетіп, қылмыстық жолға түсуге ден қойған қазақтың жастарын 

көргенде ұлтымыздың болашағы не болады деген ойға қаламыз. Өкінішке орай, жауапқа тартылып, түрмеге 

түсіп жатқандар да аз емес, әсіресе ойсыз, мақсатсыз жастар орынсыз желігіп, от басады.  

Абай жастарымыздың келеңсіздікке баратыны надандықтан, білімсіздіктен болатынын дәлелдеп, 

ұлтымызды түзеу үшін осы дерттерден арылуға шақырады. 

Абайдың ойынша қылмыстық, пайдақорлық жолмен табыс табу еш уақытта жақсылыққа апармайды. 

Қайткен күнде де ол өзінің заң белгілеген жазасын алады, жауапқа тартылады. Жәбірленушінің көз жасы кімді 

болса да әділ сот алдында жүгіндіретініне кәміл сенеді, яғни ерте ме, кеш пе, қарау адам сазайын тартады. Өз 

ойын Абай «Аш қарын жұбана ма майлы ас жемей?» деген өлеңінде былай жеткізеді: 

Қулық, сұмдық, ұрлықпен мал жиылмас, 

Сұм нәпсің үйір болса, тез тыйылмас. 

Зиян шекпей қалмайсың ондай істен, 

Мал кетер, мазаң кетер, ар бұйырмас. 

Асаған, ұрттағанға ез жұбанар, 

Сенімді дәулет емес сен қуанар. 

Еңбек қылмай тапқан мал дәулет болмас, 

Қардың суы сықылды тез суалар. 

Қазақ ойшылы қылмыстың себептерін анықтай келе күресудің де, қылмыстың алдын алуды өз ойының 

шеңберімен белгілеп бергендей. Қылмыстың алдын алу, Абайдың айтуы бойынша, сәбидің бесіктен белі 

шықпай жатқан кезден бастап ата- анасының, ортаның, мемлекетінің тікелей міндеті болуы тиіс. Қылмыстық 

жолға түсу Абайдың танымдық фәлсафасы бағдарының анықтауынша жас кезден басталады және бойы 

үйренгеннен кейін әдет болып қайталана беруі әбден мүмкін. Сондықтан әрбір жеке адамды, жасөспірімді дер 

кезінде дұрыс жолға салып, теріс әрекетін әшкерелеу, тоқтату ең маңызды алдын алудың іргетасы. Осы орайда 

Абай: «Жаманшылыққа бір елігіп кеткен соң, бойын жиып алып кетерлік қайрат қазақта кем болады » 

(Он төртінші сөз) дейді. 

Абай жастардың бұзақылық, жалпы қайсыбір қылмыстық әрекеттен аулақ болуын қалайды, құқықтық 

талаптарын орындауға шақырады. Өз әрекетіне жауап беріп, сабырлылық танытуды жөн көреді.  

Ақырын жүріп, анықбас, 

Еңбегін кетпес далаға- 

деп («Әсемпаз болма әрнеге») жастарды заңды құрметтеуге шақырады. Жеке адамның өзінің қимыл- 

әрекеттеріне қандай жағдайда болмасын есеп беруі- Абайдың түсінігі бойынша норма болуы шарт. Әрбір 

әрекетке аяқ басу үшін алдымен мың ойланып, мың толғану қажет. «Егерде есті кісілердің қатарында болғың 

келсе, - дейді Абай, - күнінде бір мәрте, болмаса жұмасына бір, ең болмаса, айына бір, өзіңнен өзің есеп ал» 

(«Он бесінші сөз»).  

Құқық шарттарын орындамау қылмысқа әкеп соқтыратыны сөзсіз. Бір рет қылмыс істеген адамға қара 

күйе жағылатынын, одан кейін сүттен ақ, судан таза болғанымен жаман атақ қалатынын, ондай көлеңкелі 

жәйттердің адам болашағына тосқауыл болатынын Абай қатаң ескертеді. 

Жақсылық ұзақ тұрмайды, 

Жамандық әркез тозбайды, - 

дей келе: 

Жақсылығың күнде ұмыт, 

Бір жаңылсаң, болды кек, - 

деп тұжырым жасайды. 

Қорыта келе, Абай шығармаларының адамзат өмірінен алатын орны ерекше. Қазақтың ұлы ойшылы 

Абай шығармаларында айтылған терең ойдың мәнін бала санасына құя отырып, жаны таза, эстетикалық 

талғамы жоғары тұлғаны тәрбиелеу - әр адамның азаматтық парызы.  
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ЖЕТКІНШЕК ЖАС ЖӘНЕ ҚЫЛМЫС ҰҒЫМДАРЫ 

 

Бүгінгі таңда әлемнің 30 елінде кәмелетке толмағандар істері жөніндегі мамандандырылған соттар бар. 

Егер әлемде 200-дей мемлекет бар екенін ескерсек, бұл онша үлкен сан емес. Жалпы ювеналдық әділетті құру 

мен дамытудың және оның үлгісін таңдаудың әр елдің тарихи-мәдени дәстүрлеріне сай келуі маңызды. 

Отандық құқықтық әдебиетте «несовершеннолетние» сөзін «кәмелетке толмағандар» деп аудару 

қалыптасқан. Б.К. Сыздық «кәмелетке толмаған» сөзтіркесінің орнына «жеткіншек» деген сөз қолдануды 

ұсынады. Оның пікірінше, дәстүрлі түрде отандық қылмыстануда жеткіншек ретінде 14-тен 18 жасқа дейінгі 

тұлғалар түсініледі және жеткіншектер қылмыстылығын қылмыстанымдық зерттеудің салыстырмалы дербес 

объектісі ретінде ерекшелейді. Оның бірнеше ғылыми-негізделген себептері бар: 

- біріншіден, бұл табиғи-биологиялық себеп, кәмелетке толмағандар өзінің психологиялық-биологиялық 

және әлеуметтік-жастық ерекшеліктері бойынша балалық пен ересек өмірдің арасындағы өтпелі жағдайда 

тұрады; 

екіншіден, бұл әлеуметтік себеп, өйткені жеткіншектер өмір сүретін орта өзіндік ерекшеліктерге ие; Олар 

әлі де болса ата-аналарының өмір түйсігіне бағынып өз балаларын түрлі қатерден қорғауға, сақтауға, оларға 

дамуы үшін ең жақсы жағдайлар жасауға талпынуынан туған ерекше қамқорлығы мен қарауында болады. 

үшіншіден, бұл алдыңғы себептермен байланысқан қылмыстанымдық себеп, өйткені жеткіншектік жасы 

олардың тек белсенді өсуі мен қоршаған әлемге кірігуі ғана емес, сондай-ақ индивид пен осы әлеуметтік 

топтың қылмыстық белсенділігі кезеңі болып табылады. Қоғам мен мемлекет тарапынан жеткіншектер мінез-

қылығына қатаң бақылау жасалуына қарамастан жеткіншектер арасында қылмыс жасау қарқыны жоғары. 

Жеткіншектер қылмыстылығы өзінде қылмыстық қосармәдениеттің өткенін, осы шағын және келешегін алып 

жүреді; Жеткіншектер қылмыстылылығы қылмыстылыққа ықпал ету стратегиялық бағыттарының бірі ретінде 

ерекшеленеді, себебі, жеткіншектердің осы шақтағы қылмыстылығын тиімді алдын алу кезінде келешекте 

қылмыстылықтың жаңа түрлерінің және жалпы қылмыстың қайталануының нәтижелі алдын алуға сенімді 

болуға болады. 

- төртіншіден, бұл формальды-криминалистикалық себеп, өткені, жеткіншектер қылмыстылығының 

қылмыстанымдық сипаттамасы қылмыстық заңның анықтамасымен алдын ала айқындалған [1, 281-282]. 

Қылмыскерлердің жасы – қылмыстылыққа ықпал ететін елеулі факторлардың бірі. Кез келген қоғамда іс-

жүзінде ауыр саналатын көптеген қылмыстарды негізінен жеткіншектер немесе өте жас адамдар жасайды, 

содан соң олардың жасының ұлғаюына байланысты қылмыстарының саны азаяды. Бұл тәуелділік барлық 

тарихи кезеңдерге, елдерге және қылмыстың барлық тұрпаттарына тән. Алайда, мұнда жасөспірімдік жас пен 

ересектіктің арасындағы бөлік (шамамен 13-14 жастан 30-ға дейін) өмірдің елеулі бөлігін құрайтынын және 

құқықбұзушылықтың, тарихи кезеңнің сипатына қарай өзіне тән тербелістерге ие екенін ескеру керек. Осы жас 

кезеңі ішінде «шарықтау» және «енжар» кезеңдер болады. 

Теріс қылықтардың белгілі бір мөлшері жастық шақ үшін табиғи. Өйткені жастардың көбісі заңды 

ержету үдерістеріне байланысты бұзады. Америка ғалымдарының пікірінше, құқықбұзулардың ең жоғары 

деңгейі 18-20 жас аралығындағы тұлғаларға тиесілі, екінші орында 12-17 жас аралығындағы тұлғалар 

орналасқан. Ең төмен деңгей 21 жастан жоғары тұлғаларға қатысты [2]. 

Осы тұста екі маңызды сауал туындайды: жеткіншектер дегеніміз кім және қылмыс дегеніміз не? Түрлі 

мемлекеттердің заңнамасында адамдарды кәмелетке толғандыққа жатқызатын жас мөлшерінің бірыңғай 

өлшемдері жоқ. Әр мемлекеттің заңнамасында кәмелетке толмағандық жасының төменгі және жоғары шектері 

әртүрлі. 

Тұлғаның дамуы кезеңдеріне жататын бүгінде белгілі сәби, жас бала, жасөспірім, жастық шақ ұғымдары 

көне замандардан бастау алады. Олар әдебиетте, құқықтық жәдігерлерде бекітілген. Алайда, әртүрлі кезеңде, 

түрлі мемлекеттерде бұл ұғымдар әртүрлі жас кезеңдерін қамтыды. Жас санаттарын шектері тұрақты болмаған, 

олар заңшығарушының тұлғаның дамуы кезеңдеріне қатынасына сәйкес өзгеріп отырған. Субъектілер 

әрекеттерінің құқықтық салдарлары да әртүрлі болып отырған. 

Мысалы, 1845 жылғы Ережеге сәйкес Орыс құқығында келесідей жас санаттары ажыратылған: жеті 

жасқа дейінгі балалар – айыпталмайды, 7-ден 10 жасқа дейін де бала, бірақ, ата-аналарына немесе туыстарына 

отбасылық түзету үшін берілді. 10-нан 14 жасқа дейін – отрочество. Отрочествода жауапкерлік мәселесі 

кәмелетке толмағанның өз әрекетінің ауырлығын қаншалықты түсінуіне байланысты шешілген. 14-тен 21 жасқа 

дейін – жастық шақ. Ал Жазалар туралы жарғыға сәйкес отрочествоға 10 және 17 жас аралығы сәйкес келді. 

Жеткіншек ұғымына 17 және 21 жас немес 14 және 17 жас аралығындағы тұлғалар жатқызыла ма, әлде 

жатқызылмай ма, бұл мәселе әркез түсінікті бола берген жоқ. Жас мөлшері шектерін анықтауда әрқашан 

заңшығарушының тұғырының ішкі қарама-қайшылығы болғанын айтуға болады. Кеңестік заңшығарушының да 

жас бала мен жеткіншектерге қатысты қылмыстық жауапкерлікті қолдану мәселесіндегі көзқарасы құбылмалы 

болды. Егер оның дамуының кейбір тұстарын қысқаша атап өтсек, кеңестік билікті орнатудың алғашқы 

кездерінде жеткіншектерді қылмыстық жауапкерлікке тартудың төменгі жас шамасы белгіленбегенін көреміз. 

Мәселен, Кәмелетке толмағандарға арналған комиссиялар туралы декретте 17 жасқа дейінгі ұл мен қыз 

жеткіншектер туралы сөз болды. КСР Одағы мен одақтас республикалардың 1924 жылғы Қылмыстық 
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заңнамасының негізгі бастаулары жасалған қылмыс үшін қылмыстық жауапкерлікті қай жастан бастап 

туындайтынын анықтаған жоқ, және бұл мәселенің шешімін одақтас республикалардың заңшығарушы 

органдарының құзыретіне қалдырды. 

Қылмыстық жауапкерлік жасының бастапқы, төменгі шегін тіпті бір елдің заңшығарушысының өзі 

әртүрлі тарихи кезеңдерде әрқалай бекіткен, кейбір федералды мемлекеттердің субъектілері бір уақыттың 

өзінде бірнеше шектерді ұстанады [3]. 

Израилдің Қылмыстық құқық туралы заңының 34 вав «Жеткіншектер» бабында адам 12 жасқа дейін 

жасаған әрекеті үшін қылмыстық жауапкерлікке тартылмайды делінген [4]. Ал АҚШ-тың Техас штатының 

Қылмыстық кодексінде қылмыстық жауапкерлік жасы ретінде 15 жас көрсетілген және бұл қылмыстардың 

түріне байланысты қағидадан ауытқулар бар [5]. Жапонияның Қылмыстық кодексінде қылмыстық жауапкерлік 

14 жастан бастап туындайды [6]. 

Сонымен, тек тарихи өткен кезеңдерде ғана емес, бүгін де дамыған құқық жүйесі бар әртүрлі елдер 

заңшығарушыларында кәмелетке толмағандық шегіне қатысты ортақ пікір жоқ. Ал ювеналдық соттардың 

юрисдикциясын айқындау көп жағдайда осыған тәуелді. Сондықтан, отандық заңшығарушы ювеналдық әділет 

жүйесін құру мен дамыту қажетітілігін ескере отырып, жеткіншектік жас шегін бекіту мәселесін тағы бір мәрте 

назар аударға алуы тиіс. 

Осыған орай қылмыс ұғымы мен санаттары мәселесі де басқаша шешілуі мүмкін. Қолданыстағы заңнама 

контекстіндегі қылмыстың анықтамасында субъектінің жасы туралы мәселе де тұрғанын жасыруға болмайды. 

Мәселеге мұқият үңілу қоғамдық қауіпті әрекет жасаған тұлғаның жасына қатыссыз ешбір қылмыс туралы 

ешқандай сөз қозғауға болмайтыны көрсетеді. 

Я.И.Гилинский қылмыс ұғымының келісушілік (конвенционалдық) сипатын негіздей отырып, шынайы 

болмыста бұл ұғымға сәйкес келетін объект жоқ екенін, «қылмыс» – бұл заңшығарушының бүгін және осы 

жерде осылай деп танитын нәрсесі екенін әділ атап өтеді [7, 193-194]. Бұл көзқарастан түрлі қорытындылар 

туындайды. Иә, шынымен, бір жағынан, қылмыс жасанды құрылым. Екінші жағынан келгенде, қоғамдық 

қауіпті әрекеттердің шынайы құрбандары бар; мұны да жоққа шығара алмайсыз. 

Алайда, бұл көзқарастың даулылығына қарамастан, тек белгілі бір жасқа толған тұлғалардың ғана 

қоғамдық қауіпті әрекеттері қылмысты деп танылуында қылмыс ұғымының келісушілік сипаты айқын көрінеді. 

Жоғарыда аталғандарға сүйене отырып бірнеше тұжырым жасауға болады. Ювеналдық әділет жүйесін 

құрған кезде отандық заңшығарушы кәмелеттік жасының шектерін 13-тен 21 жасқа дейін кеңейту мүмкіндігін 

зерттеуі тиіс. Және осы жас шектері аясында жеткіншектердің кіші (13-15), орта (16-17) және ересек (18-21) 

деген түрлі санаттарын ажырату керек. Соңғыларын ересек жеткіншектерге жатқызу олардың көбісінде іс 

жүзінде тіршілік етудің дебес қайнар көздерінің, баспанасының жоқтығымен, ата-аналарына тәуелділігімен, әлі 

де болса әлеуметтік жетілмегендігімен түсіндіріледі. 

Мұнда бірнеше мақсат көзделеді: біріншіден, қоғамдық қауіптілігі аса жоғары әрекеттерді жасаған 13 

жастағылардың әрекеттерін ювеналдық әділет аясында «қылмыс» немесе «қылмыстық теріс қылық» ретінде 

қарастыруға мүмкіндік туындайды. Өйткені, әлеуметтік тәжірибеде қолданыстағы заңнама негізінде тұлғаға, 

меншікке қарсы қоғамдық қауіпті әрекеттерді саналы түрде жасағаны үшін жауапкерлікке тартылуға 

жатпайтын аталған жас санатындағы тұлғалардың жауапсыздығы мәселесі жиі кезедеседі. Екіншіден, 

жеткіншектік жастың жоғарғы шегін көтерсе, заңда белгіленген жағдайларда (мысалы, белгілі бір 

санаттағылардың алғаш рет қылмыс жасауы, келтірілген зиянның орнын толтыру және т.б.) немесе жастардың 

кіші когортасындағы барлық адамдарға жеткіншектер туралы заңнама ережелерін қолдану мүмкін болады. Бұл 

жас адамдардың неғұрлым кең шеңберіне қатысты қылмыстық саясатты одан ары гуманизациялауға 

заңнамалық негізделген тіреу болар еді. Үшіншіден, жеткіншектердің түрлі санаттары ішінде жауапкерлік пен 

ықпал ету шараларын жеке даралау қамтамасыз етіледі. 

Қолданыстағы қылмыстық, қылмыстық іс жүргізу және қылмыстық-атқару заңнамасының 

жеткіншектерге қатысты қағидалары кәмелетке толмаған тұлғаларға қатысты ескірген қатынастарға 

(көзқарастарға) негізделген, белгілі бір дәрежеде қылмыстылық мәселесіне бұрынғы қудалау тұрғысынан 

қараудың әлсіз жаңғырығы болып табылады, және жеткіншектер мен жастар туралы ғылымдағы заманауи 

үрдістерді толық көрсетпейді. 

Мысалы, Қазақстан Республикасы ҚК «Кәмелетке толмағандардың қылмыстық жауаптылығы» 6-

бөлімінің нормалары айтарлықтай ауқымды және маңызды мәселелер аясын қамтығанымен, онда бірнеше 

түбегейлі мәселе заңшығарушының назарынан орынсыз тыс қалған. Мысалы, қылмыс ұғымы мен 

санаттарының келісушілік сипатына негізделе отырып, қылмыс ұғымының өзін мүлде басқаша анықтауға, 

жеткіншектер тарапынан жасалған қылмыстар мен ересектер тарапынан жасалған қылмыстардың санаттарын 

басқаша жіктеудің мүмкіндігін қарастыруға болар еді. 

Келісушілік көзқарасқа сәйкес ой түйсек, субъектінің жасын ескермей қылмыс ұғымын да 

қалыптастыруға болмайды. Шын мәнінде, ҚР ҚК 15 бабында қылмыстардың осы Кодекстің 11-бабында 

қамтылмаған тағы да екі санаты туралы сөз қозғалатынын мойындауға тура келеді: бірінші санат – қылмыс 

жасау сәтінде он алты жасқа толған тұлғалардың жасағаны үшін қылмыстық жауапкерлікке тартылуы тиіс 

қылмыстары; екінші санат – қылмыс жасау сәтінде он төрт жасқа толған тұғалар субъектісі болып табылатын 

қылмыстар. 

Егер тұлғаның жас бала екендігі қылмыстық жауапкерлікті мүлдем жоққа шығарса, онда кәмелеттік пен 

кәмелетсіздік жасалған әрекеттің қоғамдық қауіптілігінің сипаты мен дәрежесіне ықпал етпей ме? Барлық басқа 
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тең жағдайларда ересек адам жасаған және жеткіншек жасаған әрекеттердің қоғамдық қауіптілік сипаты мен 

дәрежесі бірдей бола ма? Немесе жеткіншектерге жазаның неғұрлым жеңіл түрлері мен аздау мөлшері 

тағайындалатыны жеткілікті ме? 

Қазақстан Республикасында 2014 жылы жаңадан қабылданған Қылмыстық кодекс осы мәселелер 

жөнінде еш жаңалық әкелген жоқ. Жаңа Кодекс қабылданды делінгенімен, көп жағдайда ол бұрынғы 

қылмыстық заңнаманың косметикалық жөндеуден өткен жаңа редакциясы сияқты. Қоғамдық өмір өзінің 

барлық қырынан жаңарып жатқанда құқықтық реформалар заңнамаларды косметикалық әрлеуге сайғаны дұрыс 

емес. Ол бүгінгі күннің өзекті мәселелерін шешу үшін жеткіліксіз. Құқықтық реформалар аясында заманауи 

тұжырымдамалық көзқарастар батылырақ жүзеге асырылуы тиіс. Мәселен, қылмыс тұжырымдамасына өзгеше 

қарау, қылмыс санаттарын басқаша топтастыру, қылмыс құрамдарының санкцияларын қайта қарау мәселелерін 

ювеналдық саясаттың аясында қарастырған жөн. Осыларды ескре келіп, жеткіншектер мен жастардың 

құқықбұзулары мен қылмыстары туралы арнайы заң қабылдау қажет. 
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АЗАМАТТЫҚ ҚОҒАМНЫҢ МАҢЫЗДЫ БЕЛГІЛЕРІ ЖӘНЕ НЕГІЗГІ ФУНКЦИЯЛАРЫ 

 

Азаматтық қоғамның қазіргі түсінігі онда маңызды белгілер кешенінің болуын болжайды. Олардың 

кейбірінің жоқ болуы немесе дамымағандығы, әлеуметтік организмнің «денсаулық» жағдайы мен оны өзін-өзі 

жетілдірудің қажетті бағыттарын анықтауға мүмкіндік береді.  

С.С. Алексеев ұсынған, азаматтық қоғамның негізгі белгі-нышандарының жіктеуін қарастырамыз [1]. 

Азаматтық қоғам – бұл еркін индивидтердің қоғамдастығы. Экономикалық тұрғыдан айтылғандар, әрбір 

индивид меншік иесі болып саналатынын білдіреді. Ол меншік формасын таңдауда, мамандықты таңдауда және 

еңбек түрін таңдауда, өз еңбегінің нәтижелеріне иелік етуге еркін. Әлеуметтік тұрғыда, индивидтің белгілі бір 

әлеуметтік қоғамы, бірлестікке (отбасы, топ, тап, ұлт) жатушылығы абсолютті болып саналмайды. Ол дербес 

өмір сүре алады, өзінің қажеттіліктері мен мүдделерін қанағаттандыру үшін жеткілікті автономды түрде өзін-

өзі ұйымдастыруға құқы бар. Оның мемлекеттен тәуелсіздігі, яғни, мысалы, өмір сүріп жатқан мемлекеттік 

билікті сынайтын саяси партияның немесе бірлестіктің мүшесі болу, мемлекеттік билік органдарының және 

жергілікті өзін-өзі басқару органдарының сайлауларына қатысу немесе қатыспау құқығы, азамат ретіндегі 

индивид еркіндігінің саяси аспектісі болып табылады. Индивид белгілі бір тетіктер (сот және т.б.) арқылы өзіне 

қатысты мемлекеттік немесе өзге де құрылымдардың өз еркін шектей алған кезде еркіндік қамтамасыз етілген 

болып саналады. 

Азаматтық қоғам – бұл ашық әлеуметтік құрылым. Онда, сын айту еркіндігі, жариялылық, әртүрлі 

ақпараттарға қолжетімділік, елден еркін шығу және кіру, өзге елдермен ақпараттық, білім беру 

технологияларымен кең түрде және үнемі алмасу құқығы, шетелдік мемлекеттік және қоғамдық ұйымдармен 

мәдени және ғылыми ынтымақтастық, халықаралық құқық қағидаттары мен нормаларына сәйкестікте 

халықаралық және шетелдік бірлестіктерге жәрдемдесуді қоса алғанда, сөз бостандығы қамтамасыз етіледі. Ол 

жалпы ізгілік қағидаларына адал және планетарлық ауқымдағы осындай құрылымдармен өзара іс-қимыл жасау 

үшін ашық. Азаматтық қоғам күрделі құрылымдалған алуан пікірлер айтылатан, плюралистік жүйе.  

Алуан түрлі қоғамдық формалар мен институттардың (кәсіподақтар, партиялар, кәсіпкерлер 

бірлестіктері, тұтынушылар қоғамы, клубтар және т.б.) болуы, индивидтердің аса алуан түрлі қажеттіліктері 

мен мүдделерін білдіруге және жүзеге асыруға мүмкіндік береді. Пікірлер алуандығы (плюрализм), қоғамдық 

жүйенің құрылымы мен жұмыс істеуін сипаттайтын белгі ретінде, оның барлық салаларында көрінеді: 

экономикалық салада – бұл меншік түрлерінің алуандығы (жеке меншік, акционерлік, кооперативтік, қоғамдық 
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және мемлекеттік); әлеуметтік және саяси салада – индивид өзін көрсете алатын және қорғай алатын, қоғамдық 

құрылымдардың кең және дамыған желілерінің болуы; рухани сала – дүниеге көзқарасының еркіндігін 

қамтамасыз ету, идеологиялық себептер бойынша кемсітушілікке жол бермеу, әртүрлі діндерге, қарама-қарсы 

көзқарастарға төзімді қарым-қатынас таныту.  

Азаматтық қоғам – бұл өзін-өзі дамытатын және өзін-өзі басқаратын жүйе. Индивидтер әртүрлі 

ұйымдарға біріге отырып, бір-бірінің арасында алуан қарым-қатынас орнату жолымен, өзінің қарама-қарсы 

мүдделерін жүзеге асыру арқылы, саяси билік күші ретінде, мемлекеттің билік күші ретінде мемлекеттің 

араласуынсыз, қоғамның үйлесімді, мақсатты бағытталған дамуын қамтамасыз етеді. Азаматтық қоғамның, 

мемлекетке тәуелсіз, өзін-өзі дамытатын өзінің ішкі көздері бар. Осының арқасында ол мемлекеттің билік 

қызметін шектеуге қабілетті. Қоғам игілігі үшін құрылған және белсенді қызмет жасайтын азаматтық қоғам, 

қоғам динамикасының аса маңызды сипаттамаларының бірі болып саналады. Азаматтық борыш азаматтық ар-

намыс сияқты адамгершілік категорияларымен ұштастықта, ол азаматтық қоғамның одан әрі үдемелі дамуының 

сенімді құралы болып пайдаланылады. 

Азаматтық қоғам – адам мен азаматтың табиғи және ие болған құқықтарын тану, қамтамасыз ету және 

қорғау мақсатында байланыстырушы фактор болып қатысатын, құқықтық демократиялық қоғам. Құқықтар 

басымдылығы идеясы, құқық пен заңның бірлігі, мемлекеттік биліктің әртүрлі тармақтарының қызметін, 

құқықтық ара жігін ажырату, биліктің ақылдылығы мен әділеттілігі туралы, жеке адамның игілігінің еркіндігі 

туралы азаматтық қоғам идеяларына сәйкес келеді. Азаматтық қоғам құқықтық азаматтық қоғам жолында 

мемлекетпен бірге дамиды. Құқықтық қоғамды азаматтық қоғамның даму нәтижесі және оны одан әрі 

жетілдіру жағдайы деп санауға болады.[2]. 

Азаматтық қоғам мемлекеттік-саяси емес, басты түрде, олардың арасында нақты қатынас қалыптасатын, 

адамдардың өмірлік қызметінің әлеуметтік-экономикалық және жеке аясы екендігін тағы бір рет атап көрсеткім 

келеді.  

Мемлекеттің: құқық тәртібін қорғаудағы, жеке және ұжымдық меншік иелерінің кедергісіз қызметі үшін 

қалыпты жағдайлар жасаудағы, олардың өз құқықтары мен еркіндіктерін, белсенділігі мен іскерліктерін жүзеге 

асырудағы реттеушілік рөлі барынша азаяды. Яғни, мемлекет, негізінен, «жалпы істерді жүргізу жөніндегі» (К. 

Маркс) функцияларды орындауы тиіс. Оның міндеті - экономикалық өмірдің қалыпты ағысына «кедергі 

келтірмеу».  

Азаматтық қоғамның ұрандары: «Барлығына қалыпты баюға мүмкіндік беріңдер»; «Барлық билік маған 

және менің отбасыма»; «Ең алдымен нарық, содан кейін мықты полиция». 

Осы талаптардың барлығы индивидтің экономикалық және саяси еркіндік идеясын, оның бастапқы 

екендігін және ресми институттарға қарым-қатынасында салыстырмалы тәуелсіздік болуын білдіреді [3]. 

Азаматтық қоғамдағы мемлекет алдындағы азаматтардың міндеттілігі, заңға бағыну және салықтар төлеу 

негізіне саяды. Алайда, бұл, біріншіден, мемлекеттің өзінің өмір сүруі мен оның өзінің тиімді жұмыс істеуін 

қамтамасыз ететін, екіншіден, қоғамдағы жеке адамның (кепілдік берілген құқықтармен бірге) анық та тең 

әлеуметтік-құқықтық мәртебесін анықтайтын осындай міндеттер.  

Нақты жағдайлар мен қарым-қатынастарда азаматтардың, олардың қоғамдық еңбек, кәсіпкерлік және 

өзге де қызметімен, қызметтік, әскери, отбасылық борышын орындаумен байланысты, өзге де міндеттері 

туындауы мүмкін екендігі түсінікті болып саналады. Алайда, негізінен, осындай жүйеде вертикаль емес, 

горизонталь байланыстар басымдық танытады. 
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ОСОБЕННОСТИ ТАКТИКИ ОСМОТРА ПРИ СБОРЕ МАТЕРИАЛОВ ПО ДЕЛАМ СВЯЗАННЫХ С 

ТОРГОВЛЕЙ ЛЮДЬМИ 

 

В своем послании Президента Республики Казахстан - лидера нации Н.А. Назарбаева народу Казахстана 

Стратегия «Казахстан-2050» «Новый политический курс состоявшегося государства»  указал, что «Начать 

реформу Уголовного и Уголовно-процессуального законодательства. Акцент необходимо сделать на 

дальнейшей гуманизации, в том числе декриминализации экономических правонарушений» [1].  

Современной особенностью деятельности отечественных организованных преступных формирований 

является её активное проникновение в легальную хозяйственно-финансовую систему государства и общества. 
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Криминальные образования осуществляют свою деятельность через преступные корпорации, предопределяя и 

функционируя в структуре юридического лица.  

Анализ практики борьбы с торговлей людьми показывает, что на первоначальном этапе, как правило, 

проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий направленных на 

задержание криминально активных членов таких формирований с поличным и на получение 

доказательственной информации о лицах совершивших преступление. Это обусловлено спецификой 

расследования данного преступления, так как непосредственные исполнители неизбежно входят в контакт с 

жертвами торговли людьми и их криминальными посредниками, обговаривают условия оказания ему 

противоправных услуг, получают от него оговоренную сумму и осуществляют исполнения криминальных 

акций. Второй особенностью является то, что в ходе преступных действий практически не остаются 

материальные следы, прямо указывающие на совершение преступных действий совершенные этими лицами. 

Третьей особенностью при расследовании рассматриваемых преступлений является их высокая латентность, 

обусловленная отсутствием жалоб жертв торговли людьми и противодействием расследованию не только 

членами преступного формирования, в активной или пассивной форме.    

Учитывая указанные особенности способа совершения преступления и следственной ситуации, 

сложившейся на момент расследования следователь определяет задачи, содержание, очередность и тактику 

проведения отдельных следственных действий. 

Основные задачи в сборе материалов о деятельности торговцев людьми сводиться к следующему: 

1) предотвращение преступной деятельности  субъекта преступления; 

2) проверка оснований к началу производства уголовного дела;        

3)обнаружение и закрепление материальных следов преступления, а также выявление очевидцев 

преступления и других свидетелей; 

4) задержание непосредственных исполнителей с поличным и розыск скрывшихся преступников. 

Одним из эффективных способов решения основных задач, стоящих на первоначальном этапе 

расследования рассматриваемых деяний, является организация и проведение различных видов осмотра. Одним 

из видов осмотра является осмотр места происшествия. 

Осмотр места происшествия по рассматриваемым преступлениям имеет важное значения для их 

раскрытия и дальнейшего расследования. При производстве этого следственного действия получают 

доказательства о событии преступлении, его материальных следах и лицах совершивших преступление.  

По данным наших исследований, это следственное действие проводится крайне редко, хотя его трудно 

недооценить ввиду того, что, во-первых, исходная информация, полученная в основном через оперативные 

источники, нередко бывает очень краткой, непоследовательной и поверхностной, во-вторых, в силу различных 

причин свидетельские показания могут носить недостоверный характер, в-третьих, данное следственное 

действие возможно провести и до возбуждения уголовного дела. Поэтому необходимо незамедлительно 

провести осмотр места происшествия после проведения оперативно-тактической комбинации с целью 

собирания доказательств, которые не могут быть изменены в силу противодействия со стороны некоторых 

членов преступной корпорации.  

Таким образом, место происшествия является сосредоточением разнообразных следов, несущих 

сведения о способе совершения преступления и лицах, его совершивших. [2; 17]. 

По данным наших исследований осмотр места происшествия производился по 34 % изученных 

уголовных дел. Основная причина редкого проведения осмотра места происшествия, после проведения 

оперативной комбинации заключается в том, что в таких действиях,  в основном, не участвует следователь ( в 

76 % уголовных дел). Опрошенные оперативные сотрудники указали на то, что при реализации данных 

оперативных разработок следователя не приглашают в силу следующих обстоятельств: во-первых, так как  

оперативные данные могут быть рассекречены (так считают 89 % опрошенных), во-вторых,  так как 

следственных работников отличает формальный, бюрократический подход к оперативным материалам (так 

считают 31 % опрошенных), в-третьих, так как следователь по различным объективным и субъективным 

причинам отказывается участвовать в проведении оперативно-тактической комбинации (на эту причину 

указали 15 % опрошенных). Вместе с тем, как указали следственные работники, оперативные работники 

довольствуются одним лишь фактом задержания членов преступной группы, не уделяя при этом достойного 

внимания сбору доказательственной информации о преступной деятельности лица, не видят стратегических 

перспектив расследования дела и направления уголовного дела в суд.  

При осмотре места происшествия решаются следующие задачи: 

- выяснение обстановки места совершения преступления во всех его деталях; 

- обнаружение, фиксация, изъятие, а также предварительное исследование следов и других 

вещественных доказательств, имеющих значение для объективного расследования дела; 

- получение данных о количестве и других свойствах личностей преступников;. 

- установление свидетелей по расследуемому делу (обнаружение и изъятие журналов у диспетчера о 

заказах клиентов); 

- выяснение обстоятельств и данных в отношении скрывшихся членов преступной группы; 

- установление причин и условий, способствующих совершению преступлений.   

Эффективность решения этих задач во многом определяется соблюдением лицом, производящим осмотр 

места происшествия, общих положений тактики следственного осмотра. Так, В.А. Жбанков, к последним 
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относит: а) неотложность; б) объективность, полноту и всесторонность; в) активность; г) целеустремленность и 

плановость; д) использование специальных познаний и технико-криминалистических средств; е) соблюдение 

криминалистических правил обращения с изымаемыми и исследуемыми объектами; ж) единое руководство 

следственным действием. [3; 7]. 

В криминалистической литературе разработаны общие правила осмотра места происшествия, но, как 

показывает практика, в организации и тактике проведения осмотра по делам данной категории имеются 

существенные особенности: 

1) в процессе осмотра следует обращать особое внимание на те следы, которые говорят о групповом 

совершении преступлении. Они могут быть следующими: 

- следы пальцев рук, ног, окурков сигарет, предметов и вещей обнаруженных в офисе-притоне и тому 

подобное; 

- «волокна принадлежат однотипным предметам одежды, которые не могли быть надеты на одного 

человека;» [4, 903]. 

- следы перемещения или переноса мебели, кроватей и других громоздких вещей, которые не под силу 

одному человеку;    

- следы, свидетельствующие о групповом способе совершения преступления; 

- следы, направленные на уничтожение вещественных доказательств и изменение обстановки в офисе 

тогда, когда непосредственный исполнитель преступной группы задержан; 

- другие следы, объективно подтверждающие наличие двух и более человек. 

В некоторых случаях следователь может и не обнаружить следы, свидетельствующие о групповых 

действий преступников, но это не исключает версии о том, что преступление совершено группой, поскольку не 

все члены преступной группы могут непосредственно участвовать в конкретном эпизоде действий либо не 

каждый из соучастников оставил свои следы пребывания,/6;15/ например, когда лидер, как правило, лично в 

совершении преступления не участвует и поэтому, естественно, следов на месте преступления не оставляет. [5, 

353]. 

2) В процессе осмотра следует обращать внимание также на те следы которые, свидетельствуют о 

механизме совершения преступления.  

3) В процессе осмотра следует обращать внимание на следы, которые свидетельствуют о совершенных 

неоднократно действий преступного характера. 

4) При осмотре необходимо обращать внимание на наличие различных предметов и веществ 

запрещенных в легальном обороте.    

5) При осмотре следует также обращать внимание на следы, свидетельствующие о совершении других 

преступлений членами преступной группы: 

- следы, свидетельствующие о потреблении наркотических средств; 

- крупные суммы денег в иностранной валюте; 

- вещи и предметы, находящиеся в розыске. 

6) Особое внимание следует уделить обнаружению и изъятию документов официальной и криминальной 

деятельности преступной корпорации. 

В процессе осмотра или непосредственно после него следователь составляет протокол, в который 

заносит сведения: 

- процессуального характера; 

- об обстановке на месте проведения следственного действия; 

- об обнаруженных следах;    

- о лицах, находившихся на месте проведения осмотра или в офисе. 

К протоколу прилагаются: 

- план-схема помещения-притона; 

- фототаблица  (ориентирующая, обзорные, узловые и детальные фотоснимки  объектов и следов на 

месте происшествия, а также фотоснимки членов преступной корпорации, включая и иных лиц не попавшие в 

поле зрения по данному делу); 

- кино-аудио- и видеокассеты о факте, содержании и результатах осмотра места происшествия.  

Учитывая то обстоятельство, что следы от преступления могут находиться не только на теле 

подозреваемых лиц, но и на их одежде, после освидетельствования нужно произвести осмотр одежды 

подозреваемых. О результатах осмотра составляется самостоятельный протокол следственного действия.  
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НАСИЛИЕ НАД НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ 

 

Жестокое обращение с ребенком – это все формы или эмоционального плохого обращения, 

сексуальное насилие, заботы, пренебрежение, торговля или другие формы способные привести или приводящие 

к фактическому ущербу ребенка, его выживания, развития или достоинства, доверия или власти. 

Подчеркивая актуальность изучения насилия и ненасилия, следует отметить, что, к сожалению, 

антигуманные отношения, насилие над детьми, агрессия и жестокость сегодня достаточно широко 

представлены во многих сферах нашей жизни. Страшно, если они впоследствии ведут к совершению 

противоправных действий, к преступлениям, процент которых последние годы неизменно растет.  

Насилие над ребенком наносит ему не только материальный ущерб или угрожает его физической жизни. 

Оно несет с собой тяжкие моральные и психологические проблемы: постоянная боязнь оказаться объектом 

насилия в сфере непосредственного социального окружения перерастает в сильное психологическое давление, 

которое ведет к стрессам, нервным срывам, снижению самооценки, становится дополнительным источником 

межличностных конфликтов и т.д. 

Насильственные действия могут проявляться в самых различных формах: от клички, оскорбительного 

взгляда до убийства. Они могут иметь вид физического, вербального, психического и социального насилия. Не 

все виды насилия уголовно наказуемы, в частности домашнее насилие. Такой вид насилия включает многие 

насильственные действия, в том числе ограничения доступа к еде, одежде, учебе, социальным услугам; 

унижение достоинства; нарушение внутренней границы личностных переживаний; игнорирование 

потребностей и интересов ребенка и др. 

Первым вопросом, связанным с оценкой социально-медицинских последствий жестокого обращения с 

детьми, является определение понятий, используемых в исследования по проблеме насилия. Наиболее 

постоянно употребляются следующие термины: 

- пренебрежение, плохое обращение; 

- жестокое физическое наказание, физическое насилие, издевательство; 

- сексуальное злоупотребление. 

Пренебрежение преимущественно понимается как отсутствие надлежащей родительской заботы или 

опеки, когда ребенок является нуждающимся, бездомным, живет в физически опасном окружении. В поведении 

родителей есть серьезные упущения в обеспечении витальных (жизненно необходимых) потребностей ребенка 

в пище, одежде, приюте, медицинском обслуживании и защите от опасных условий. По существу, речь идет о 

состояниях депривации. Наиболее близким к данному определению в нашей социально - психологической 

литературе является термин «социальное сиротство», или лишение детей родительского попечения при живых 

родителях. 

Физически жестокое обращение определяется как преднамеренное или осознанное применение жестоких 

телесных наказаний или причинение ребенку неоправданных страданий, например, нанесение ударов кулаком, 

ногой, колющих ударов, прижиганий. 

Второй вопрос, возникающий при анализе насилия к детям, связан с оценкой серьезности жестокого 

обращения и характера ближайших и отдаленных социально - медицинских последствий. С выраженностью 

последствий связывают такие факторы, как частота и продолжительность актов жестокости, их массивность, 

возраст ребенка, особенности личности. 

К факторам риска жестокого обращения родителей с детьми, по мнению ряда исследователей, относятся: 

- алкоголизм, признаки асоциальной личностной деформации и криминальность, психопатические черты 

в виде психической ригидности с аффективной возбудимостью; 

- незрелость родителей и их изолированность, отсутствие социально-психологической поддержки со 

стороны прародителей; 

- низкая самооценка у родителей, снижение толерантности к стрессам и личностные проблемы. 

Школьная среда в общеобразовательной школе, переживающей нарастающую дифференциацию 

программ, внедрение «элитарных» форм обучения, создает зоны повышенной конфликтности между 

сверстниками различных социальных групп. Это приводит к повышению агрессивности в системе 

межличностных отношений.  

Рост «социального сиротства» сопровождает вытеснение детей из неблагополучных семей на улицу, 

сокращение базы досуга детей школьного возраста, доминирование культа «успехи через насилие». Большая 

группа детей находится в условиях криминального окружения и не только вовлекается в преступную 

деятельность, но и подвергается риску различных форм насилия. 

Таким образом, наблюдается рост факторов, существенно увеличивающих риск насилия. 

Работа должна включать в себя следующие виды деятельности: диагностика, профилактика, коррекция. 
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Диагностическая работа  проводится в 3 этапа.  

1 этап. На первом этапе, из всех детей выделяются те, у кого есть различного рода проблемы в 

адаптации, а именно: 

- трудности в обучении; 

- неорганизованность; 

- агрессия; 

- неуравновешенность; 

- неуверенность в себе; 

- трудности во взаимоотношениях со сверстниками и взрослыми; 

- воровство и т.п. 

Основным методом является экспертная оценка. В роли экспертов выступают учителя, преподаватели. 

Психолог образовательного  учреждения просит их ответить на вопрос о том, у каких именно детей из их 

группы наблюдаются вышеперечисленные проблемы в адаптации.  

2 этап. Выявление родителей, нарушающих права детей, то есть применяющих к ним физическое или 

психическое насилие. С этой целью проводится:  

 диагностика агрессивности родителей детей, имеющих трудности в адаптации, а также выявляются 
методы воспитательного воздействия, которые применяют родители этих детей.  

 Диагностика поведения учеников в коллективе и социальные взаимосвязи.  

С помощью метода опроса из родителей детей, имеющих трудности в адаптации, выделяются те, кто 

нарушает права своих детей.   

По результатам этого этапа диагностики выделяются те семьи, в которых нарушаются права ребенка.  

3 этап. Диагностика особенностей семейного воспитания, особенностей отношений между родителями в 

тех семьях, в которых заметны нарушения поведения детей (агрессор или аутсайдер). 

Целью этого этапа является анализ тех родительских установок реакций, а также психологических 

проблем родителей, которые ведут к нарушению прав ребенка в семье. 

Приоритетным направлением деятельности по защите детей от жестокого обращения является 

первичная профилактика – предупреждение возникновения факторов риска проявления жестокого 

обращения, выявление и коррекция проблем в семейных отношениях на ранней стадии, обеспечение условий 

для эффективного выполнения функций семьей. 

Вторичная профилактика включает в себя создание инструмента выявления и передачи сигнала о 

случае жестокого обращения для реагирования на случай.  

В общем плане можно выделить несколько основных этапов организации выявления случая жестокого 

обращения и планирования помощи ребенку. 

Первый этап: прием информации. 

Собирать информацию о жестоком обращении с ребенком, которая может  поступать из самых разных 

источников – соседи, друзья, прохожие, поликлиники, полиции, органов социальной защиты, граждан и т.д. с 

целью организации раннего выявления случаев жестокого обращения. Проведение информационной и 

образовательной работы с гражданами и специалистами, разъяснение им признаков жестокого обращения с 

детьми или пренебрежения их нуждами.  

Второй этап: расследование сигнала о случае жесткого обращения. 

На этом этапе необходимо проведение предварительной оценки выявленного случая жестокого 

обращения, социально-психологическая диагностика ситуации семьи, проведение первичного интервью с 

детьми и родителями. 

После получения информации (сигнала) необходимо проведение проверки, целью которой является 

определить: а) имел ли место случай жестокого обращения, и б) безопасно ли ребенку оставаться в семье. 

Такую проверку могут проводить специалисты уполномоченных социальных учреждений, с представлением 

информации по результатам проверки в орган опеки и попечительства. 

Третий этап: оценка безопасности ребенка.  
Своевременная и адекватная оценка безопасности и риска приобретает особое значение в ситуациях, 

когда ребенок подвергается физическому (сексуальному) насилию или находится в условиях отсутствия заботы 

и пренебрежения нуждами, так как при этих видах жестокого обращения ребенок может серьезно пострадать 

или погибнуть. Актуальное состояние ребенка оценивается по состоянию его физического здоровья, 

эмоциональному состоянию, опасности ближайшего социального окружения и наличию высокого риска для его 

безопасности, жизни и здоровья в случае оставления без помощи. 

Четвертый этап: организация защиты ребенка, пострадавшего от жестокого обращения. 

Каждая информация о случае жестокого обращения оценивается на предмет риска и безопасности для 

ребенка, а факт жестокого обращения расследуется. После оценки риска принимается решение, остается ли 

ребенок дома; необходима ли выработка срочного плана безопасности для снижения риска, если он 

оценивается как высокий, или ребенка необходимо изъять из семьи и поместить в соответствующее 

учреждение, во временную семью или к родственникам, способным обеспечить безопасность и заботиться о 

ребенке.  

Пятый этап: мониторинг динамики семейной ситуации. 
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Необходимо отслеживать динамику работы с семьей, что позволяет не работать впустую, когда принятые 

меры не достигают намеченной цели, и вовремя корректировать план.  

Шестой этап: завершение помощи. 

По итогам проведенных реабилитационных мероприятий необходимо осуществление 

профессионального мониторинга состояния семьи и ребенка. Задачей мониторинга является получение 

информации о решении поставленных реабилитационных задач. 

Третичная профилактика. 

Инфраструктура услуг по реабилитации пострадавших, а также совершивших жестокое обращение, 

предполагает создание условий для проведения социально-психологической реабилитации детей, 

пострадавших от жестокого обращения и преступных посягательств, а также расширение сети служб по 

оказанию социальных услуг по предоставлению временного приюта женщинам с детьми, пострадавшим от 

жестокого обращения. 

В общем плане можно выделить несколько основных этапов организации выявления случая жестокого 

обращения и планирования помощи пострадавшему ребенку. Практика, а также многочисленные исследования 

показывать, что те дети, права которых в семье нарушаются, обычно имеют те или иные трудности в 

адаптации: трудности в обучении, агрессия, трудности взаимодействии со сверстниками и взрослыми и т. д.  

Коррекционная работа по защите детей от жестокого обращения  

В наиболее развернутой форме коррекционные задачи включают в себя: 

• коррекционные занятия с детьми, испытывающими трудности в адаптации к учебе; 

• коррекционные занятия с преподавателями с целью оптимизации стиля общения с детьми; 

• коррекционные занятия с родителями с целью преодоления трудностей семейного воспитания и 

изменения установок по отношению к ребенку.   

Так же сообщалось о том, что, по данным Генеральной прокуратуры, за последние пять лет вдвое 

увеличилось количество фактов насилия над детьми. Кроме того всплеск таких преступлений отмечается и в 

этом году: за 5 месяцев - 632 факта. 
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УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДАЧУ ВЗЯТКИ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РЕСПУБЛИКИ 

КАЗАХСТАН 

 

В большинстве стран мира взяточничество признается как наиболее опасное преступление. 

Общественная опасность взяточничества состоит в том, что данная форма коррупционного проявления 

подрывает основы власти и управления, дискредитирует их авторитет в глазах населения, на международной 

арене, ущемляет конституционные права и интересы граждан, разрушает демократические устои и 

правопорядок, извращает принципы законности, препятствует проведению экономической реформы. В 

наибольшей степени взяточничество причиняет вред процессу государственного управления, несмотря на то, 

что при любой форме правления и любом политическом режиме государство устанавливает нормы и правила 

поведения должностных лиц. Опасность данного преступления обусловливается также еще и тем, что оно 

зачастую связано с другими тяжкими и особо тяжкими преступлениями. Нередко оно оказывает 

непосредственное содействие проявлениям организованной преступности, которая парализует нормальное 

функционирование хозяйственной и управленческой системы государства.  

В настоящее время в Казахстане получают распространение все новые формы взяточничества, масштабы 

которого в целом угрожают безопасности страны и ее имиджу на международной арене. Правительством 

постоянно уделяется должное внимание проблеме борьбы с коррупцией, в том числе и взяточничеством. В этой 

связи в Казахстане были своевременно приняты ряд антикоррупционных законов и программ противодействия 

коррупции.  

В пункте четвертом статьи 33 Конституции РК от 30 августа 1995 г. (с изм. и доп.) говорится, что 

каждый гражданин имеет равное право на доступ к государственной службе [1, с.11]. 

Несмотря на принятые государством меры по борьбе с коррупцией, взяточничество в настоящее время 

становится все более изощренным, приобретает новые формы и беспрецедентные масштабы, наносит 

колоссальный экономический и моральный вред обществу и государству. Об этом свидетельствует уголовная 

статистика, сообщения СМИ и Интернет.  

Взяточничество является ядром коррупции. Понятие «коррупционная преступность», как справедливо 

отмечается в современной юриспруденции не тождественно понятию «коррупция», поскольку коррупционная 

преступность включает и предусматривает признаки коррупции в их совокупности. 
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В судебной практике известны следующие способы маскировки дачи-получения взятки: передача взятки 

под видом подарка; отпуск товаров по льготным (заниженным) ценам; заключение фиктивных трудовых 

соглашений и гражданско-правовых договоров и выплата по ним незаконного вознаграждения 

взяткополучателю или его родным или близким (а также доверенным лицам) за якобы выполненную работу, 

работу по совместительству и т.д.; выполнение для взяткополучателя безвозмездно или явно за низкую оплату 

каких-либо работ хозяйственного назначения (ремонт квартиры, машины, изготовление мебели, пошив дорогой 

одежды, строительство коттеджей и др.); внесение денег непосредственно на банковский счет 

взяткополучателя; организация специальных аукционов для должностных лиц с целью приобретения ими 

автомашин, антиквариата и других ценностей по минимальным ценам; оплата обучения детей и родственников 

должностного лица, содержание в элитных детских учреждениях; прием вкладов под высокие проценты; 

выплата завышенных гонораров за лекции; издание книги, автором которой является взяткополучатель, 

неоправданно большим тиражом и выплата чрезмерно завышенного авторского вознаграждения; передача 

акций юридического лица или иных ценных бумаг родственникам или доверенным лицам взяткополучателя; 

создание и финансирование специальных фондов; финансирование партий, движений, кандидатов на выборные 

должности; за выигрыш в тендере на покупку товаров, строительство объектов, за получение земельного 

участка для строительства дома или ведения крестьянского хозяйства, получения дотаций, выдаваемых 

государством для производства различных видов сельхозпродукции и многие другие способы. 

Взяточничество и коррупция существуют давно в нашей стране и в других странах ближнего и дальнего 

зарубежья. Однако в связи с продолжающимися изменениями, происходящими в экономике, политической 

системе, социальной сфере, взяточничество проявляет приспособляемость, претерпело значительные 

изменения, приобретает новые черты и масштабы, что не позволяет рассматривать его только с устоявшихся 

позиций. 

В связи с принятием Уголовного кодекса РК от 3 июля 2014 г. (далее – УК) в статьях о получении и дачи 

взятки появился новый квалифицирующий признак «значительный размер». Значительный размер - это сумма 

денег, стоимость ценных бумаг, иного имущества или выгоды имущественного характера от 50 до 3000 тысяч 

месячных расчетных показателей (в 2016 году - 1 МРП составляет 2121 тенге). 

Увеличены также минимальные и максимальные пороги пределов крупного и особо крупного размера 

взятки. Если в прежнем УК крупным размером взятки признавалась сумма свыше 500 МРП, то в новом кодексе 

- от 3000 до 10000 МРП. Особо крупной взяткой считается сумма, превышающая 10000 МРП (раньше была - от 

2000 МРП). 

Новый УК усилил ответственность лиц, совершивших коррупционные преступления, в том числе путем 

введения ряда запретов и ограничений. 

Если ранее лишение права занимать определенные должности или осуществлять определенную 

деятельность применялось на срок до 7 лет, то теперь этот вид дополнительного наказания за коррупционные 

преступления назначается обязательно и пожизненно.  

К лицам, совершившим коррупционные преступления, не применяется условное осуждение, а также на 

них не распространяются положения об освобождении от уголовной ответственности в связи с примирением, 

установлением поручительства, истечением срока давности преступления и приговора. 

Теперь по всем составам коррупционных преступлений санкции статей предусматривают конфискацию 

имущества. 

В отношении осужденных коррупционеров, кто имел государственные награды, специальное, воинское, 

почетное или иное звание, классный чин, дипломатический ранг или квалификационный класс, новый УК 

обязывает суды вносить представления об их лишении. Ранее это было правом суда. 

Ни одна санкция за взяточничество ныне не предусматривает такое наказание, как ограничение свободы, 

которое отбывается осужденным по месту жительства без изоляции от общества. 

Получение или дача взятки, совершенные преступной группой, стали особо тяжкими преступлениями. 

Ранее эти составы относились к категории тяжких преступлений. 

За получение, дачу взятки и за посредничество в них предусмотрено новое наказание - штраф, кратный 

сумме взятки. Кратный штраф, как альтернативное наказание, введен во всех санкциях статей за 

взяточничество, тогда как ранее по квалифицированным составам применялось только лишение свободы [2]. 

Одним из наиболее распространенных и опасных коррупционных преступлений является дача взятки, 

предусмотренная ст. 367 УК. И здесь дело не только в беспрецедентных масштабах, которых достигло 

взяточничество в целом по стране. Существенный вред при этом причиняется и общественному сознанию. В 

результате этого в нашем обществе произошла деградация общественного правосознания, процветает правовой 

нигилизм, недоверие к государственным органам, в том числе и к правоохранительным. 

Общественная опасность дачи взятки выражается в том, что данное деяние создает условия для 

коррупции, нарушает нормальную деятельность системы государственного управления, подрывает авторитет 

государственной власти.  

Объектом преступления являются интересы государственной службы. 

Обязательным признаком дачи взятки является предмет преступления – взятка, которая может быть 

выражена в деньгах, ценных бумагах, ином имуществе или выгодах имущественного характера, оказываемая 

безвозмездно. 
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С объективной стороны деяние заключается в даче взятки специальному субъекту преступления, 

указанному в ч.1 ст. 367 УК, лично или через посредника.  

Объективная сторона дачи взятки заключается в незаконном вручении, а равно в передаче материальных 

ценностей или в предоставлении выгод имущественного характера субъекту преступления, описанному в 

диспозиции ч.1 ст. 367 УК, лично или через посредника за совершение действий (бездействия), входящих в его 

служебные полномочия. 

Под личной дачей взятки понимается передача денег, ценных бумаг, иного имущество ил выгод 

имущественного характера непосредственно лицу, уполномоченному на выполнение государственных функций 

либо приравненному к нему лицу, или лицу, занимающему ответственную должность, либо должностному 

лицу, а равно должностному лицу иностранного государства или международной организации. При этом под 

личной дачей взятки следует признавать дачу взятки в руки взяткополучателю. 

Дача взятки посредством реагирования на жесты, мимику лица, глаз, с использованием иностранного 

языка или языка глухонемых и прочими способами, также будет признаваться дачей взятки лично, если 

собранные по уголовному делу доказательства прямо указывают на взаимную обусловленность дачи взятки с 

действиями (бездействием), совершение которых планируется в будущем взяткополучателем в пользу 

взяткодателя. Сюда можно отнести случаи дачи взятки не в руки, а в карман одежды, на стол, в шкаф, в 

автомобиль и др. 

Дача взятки через посредника характеризуется дачей предмета взятки лицом, способствующим 

взяткодателю и взяткополучателю в достижении и реализации между ними соглашений о получении и даче 

взятки. Другими словами через лицо, которому виновный поручил совершение этих действий. При этом знание 

или осознание посредником того, что он осуществляет функции посредника в даче взятки для виновного не 

обязательно. Виновный может ввести посредника в заблуждение.  

По конструкции объективной стороны дача взятки относится к формальному составу преступления. Оно 

признается оконченным деянием с момента принятия взяткополучателем хотя бы части материальных 

ценностей, если взятка передается в несколько приемов. Соответственно, не может состояться как оконченная 

дача взятки, если материальные ценности или выгоды имущественного характера, являвшиеся предметом 

взятки, не были приняты взяткополучателем. Поэтому, предложение взяткополучателю материальных 

ценностей или имущественной выгоды, оставление денег или ценностей в столе или в одежде, в служебном или 

личном автомобиле, отправление по почте в письме или посылке и даже передача их родственникам, если за 

этим не последует принятие последним взятки, то деяние следует квалифицировать не как оконченное 

преступление, а как покушение на дачу взятки.  

С субъективной стороны дача взятки предполагает умышленную форму вины, в виде прямого умысла. 

При этом, виновное лицо осознает, что давая взятку, он нарушает нормальную деятельность органов 

государственной власти, предвидит наступление преступных последствий и желает их наступления. Цель у 

субъекта, передающего предмет взятки, - побудить взяткополучателя совершить действие (бездействие) в 

интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом своего служебного положения. Мотив корыстный - 

незаконное обогащение. Мотив не влияет на квалификацию рассматриваемого преступления, однако он 

учитывается судом. 

Субъектом дачи взятки может быть гражданин РК, иностранный гражданин и лицо без гражданства. 

Уголовная ответственность за дачу взятки наступает с 16-летнего возраста. В качестве взяткодателя могут 

выступать: 1) частные лица (не госслужащие, например, рабочий, пастух, предприниматель и т.п.); 2) лица, 

выполняющие управленческие функции в коммерческой или иной некоммерческой организации, 3) лица, 

уполномоченные на выполнение государственных функций, либо приравненные к ним лица, или лица, 

занимающие ответственную государственную должность, либо должностные лица [3, с.182].  

Должностных лиц иностранного государства или международной организации новый УК РК определил в 

качестве субъектов получения и дачи взятки прямо в диспозиции статей 366 и 367 УК [2]. 

Таким образом, нами рассмотрена уголовно-правовая характеристика дачи взятки, предусмотренная ст. 

367 УК, вызывающая трудности, а иногда и ошибки в правоприменительной деятельности, а также дискуссии в 

теории уголовного права. К их числу можно отнести следующие вопросы: проблемы квалификации 

совокупности эпизодов дачи взятки; разграничение физического посредничества в дачи/получении взятки. При 

этом остались не рассмотренными в настоящей статье такие аспекты, как например, проблемы квалификации 

дачи взятки при отягчающих и особо отягчающих признаках, требующие глубокого научного осмысления в 

рамках отдельного исследования. 

На предыдущих этапах развития казахстанского государства были достигнуты общепризнанные 

результаты, наметились очевидные положительные тенденции в деле противодействия коррупции, усиление и 

развитие которых станет залогом успешной реализации Антикоррупционной стратегии РК на 2015-2025 г.г. [4] 

на современном этапе развития страны. Казахстан одним из первых в СНГ принял Закон «О борьбе с 

коррупцией», определивший цели, задачи, основные принципы и механизмы борьбы с этим негативным 

явлением, утративший законную силу в связи с принятием 18 ноября 2015 г. Закона РК «О противодействии 

коррупции» [5]. 

Мы видим, что борьба с коррупцией велась и ведется во всех странах (коррупция в наличии везде, только 

в большей или меньшей степени). Методы борьбы могут быть разными, но все старания направлены на 

снижение уровня коррупции, а в последующем и полное ее искоренение. Очень современными могут 
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показаться слова российской императрицы Елизаветы I о мздоимстве (коррупции): «Ненасытная жажда 

корысти дошла до того, что некоторые места, учреждаемые для правосудия сделались лихоимством и 

пристрастием — предводительством судей, а попущение — одобрением беззаконникам».  

Ведь действительно, коррупция снижает действенность законов, ведет к расслоению общества из-за 

чрезмерной концентрации благ у определенной группы лиц, подрывает доверие населения к государственной 

власти, формирует двойственный менталитет у граждан. Все это нарушает принципы социальной 

справедливости, повышает напряженность в обществе, порождает депрессивные настроения. Что касается 

государственного аппарата, то коррупция снижает эффективность государственного управления и в итоге 

ухудшается конкурентоспособность нашей страны. Борьба с коррупцией должна осуществлялась не только на 

бумаге, необходимо, чтобы государство активно противодействовало ей и коррупционным преступлениям, в 

частности. Что касается наказаний, то наказывать должны одинаково как тех, кто берет взятки, так и тех, кто их 

дает. Противодействовать коррупции обязаны в первую очередь непосредственно сотрудники 

правоохранительных органов, а также все гражданское общество нашего государства.  

Совершенно справедливо отмечал премьер Сингапура Ли Куан Ю, победивший коррупцию в своей 

стране в кратчайшие сроки: «для этого достаточно, чтобы во власти нашелся хотя бы один честный человек, 

способный посадить за решетку своих друзей и родственников». Хочется верить, что и нашим «верхам» это под 

силу. Можно много говорить о том, как преодолеть коррупцию, многие меры могут быть предложены для 

противодействия ей. Для наибольшей эффективности борьбы с ней каждый гражданин любой страны должен 

проникнуться чувством достоинства и защиты высшей ценности – своих прав и свобод. Тогда сознанием 

каждого человека нельзя будет манипулировать, поэтому общество должно объединить все усилия для того, 

чтобы излечить эту социальную болезнь — коррупцию. 

Безусловно, проблема противодействия коррупции в Казахстане, как и в других государствах, требует 

системного решения, сплочения ресурсов всех общественных институтов и органов государственной власти. 

Поэтому в основе противодействия коррупции должны лежать не только документы комплексного характера - 

стратегии и планы, но и жесткая гражданская, правовая позиция самих казахстанцев. 

Сама по себе проблема противодействии коррупции очень важна и актуальна. Каждый раз мы слышим, 

что ужесточаются меры к коррупционерам. Многие считают главными коррупционерами сотрудников органов 

внутренних дел, однако следует отметить о том, что проявление коррупции зависит не от профессии человека, а 

от его жизненной позиции и социального положения.  

На наш взгляд, для решения этой проблемы общество должно получить максимальный иммунитет от 

коррупции. Нужно объединиться с народом и положиться на него, и всем вместе серьезно взяться за борьбу с 

коррупцией и чиновничьим беспределом.  

Теперь от каждого из нас, как от гражданина своей страны на какой ступеньки общества мы бы не 

находились, зависит – сумеем ли мы преодолеть социально опасное явление «коррупцию», а для этого мы 

должны сделать шаг вперёд для развития Казахстана и каждого человека в целом. 

Противодействие коррупции является важнейшим стратегическим приоритетом государственной 

политики Казахстана. Результаты реализованных ранее Государственных программ борьбы с коррупцией 

показали целесообразность и необходимость дальнейшего проведения последовательной системной работы 

всего государства и общества по формированию действенных мер, препятствующих дальнейшему ее развитию. 
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СУЩНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЗАЩИТЫ И ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

Конституцией Республики Казахстан каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод, которая 

осуществляется посредством специально предусмотренной системы судебных органов: в частности для 

субъектов предпринимательства - экономическими судами. 
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http://prokuror.gov.kz/rus/novosti/stati/o-novshestvah-protivodeystviya-korrupcii-v-ugolovnom-kodekse-respubliki-kazahstan


559 

Закрепленная в Конституции Республики Казахстан гарантия судебной защиты является важнейшим 

средством реализации провозглашенных положений о том, что человек, его права и свободы являются высшей 

ценностью, а их признание, соблюдение и защита - обязанность государства. 

Право на судебную защиту - есть субъективная возможность всякого лица в целях защиты его 

нарушенных или оспариваемых прав, свобод и охраняемых законом интересов воспользоваться установленным 

законом процессуальным порядком для защиты своих прав и интересов в органах судебной власти[1]. 

В то же время право на судебную защиту реализуется посредством приведения в действие 

заинтересованными лицами определенного механизма, последовательно совершаемых действий различными 

субъектами, включая и непосредственно сами судебные органы. 

Одним из способов защиты прав и законных интересов частных предпринимателей является 

возможность судебного обжалования действий или бездействия должностных лиц государственных органов, а 

также обжалования актов государственных органов, нарушающих права и законные интересы индивидуальных 

предпринимателей. 

Порядок предъявления требований и дальнейшее производство по делам об оспаривании гражданами, в 

том числе являющимися субъектами частного предпринимательства, решений и действий (бездействия) 

органов государственной власти, местного самоуправления, общественных объединений, организаций, 

должностных лиц и государственных служащих регламентируется главой 27 Гражданско-процессуального 

кодекса Республики Казахстан[1]. 

Таким образом, для развития свободного предпринимательства в республике создана соответствующая 

правовая база, поскольку реализация конституционного права каждого гражданина на свободу 

предпринимательской деятельности, свободное использование своего имущества для любой законной 

предпринимательской деятельности, Главой государства и правительством, рассматривается как одно из 

важнейших средств реализации структурной экономической политики государства, и основным фактором 

социально-экономической стабилизации. 

Конкретные вопросы, связанные с реализацией конституционных прав на свободу выбора деятельности 

и профессии, свободу предпринимательской деятельности, регулируются достаточно большим количеством 

законодательных актов, к числу которых относятся Гражданский, Гражданский процессуальный, Налоговый, 

Предпринимательский и Таможенный кодексы и другие нормативные правовые акты. 

Защита прав и законных интересов предпринимателей – это предусмотренная законом система мер, 

направленная на то, чтобы обеспечить неприкосновенность права, его осуществление, восстановление в случае 

нарушения и ликвидацию последствий нарушений. 

Контроль и надзор за деятельностью субъектов предпринимательской деятельности сегодня является 

самым актуальным вопросом для предпринимателей и для государства. 

Статья 9 Гражданского кодекса Республики Казахстан определяет органы, осуществляющие защиту 

права, средства (способы) и порядок защиты - судом, арбитражным судом или третейским судом. 

Статья 10 Гражданского кодекса Республики Казахстан предусматривает защиту прав 

предпринимателей. В комментируемой статье указано, что государством гарантируется свобода 

предпринимательской деятельности и оно обеспечивает ее защиту и поддержку[2].  

Права предпринимателей, осуществляющих деятельность, не запрещенную законодательством, 

защищаются:  

1)возможностью осуществления предпринимательской деятельности без получения чьих-либо 

разрешений, кроме лицензируемых видов деятельности; 

2)максимально простым явочным порядком регистрации всех видов предпринимательства во всех 

сферах экономики в одном регистрирующем органе; 

3)ограничением законодательными актами проверок предпринимательской деятельности, 

осуществляемых государственными органами; 

4)принудительным прекращением предпринимательской деятельности только по решению суда, 

вынесенному по основанию, предусмотренному законодательным актом; 

5)установлением законодательными актами перечня работ, видов товаров и услуг, которые запрещены 

для частного предпринимательства, запрещены или ограничены для экспорта или импорта; 

6)привлечением государственных органов, должностных лиц, а также иных лиц и организаций к 

установленной законодательством имущественной ответственности перед предпринимателями за 

неправомерное воспрепятствование их деятельности; 

7) запрещением исполнительным контрольным и надзирающим органам вступать в договорные 

отношения с субъектами предпринимательства на предмет выполнения обязанностей, являющихся функциями 

этих органов. 

Возможность осуществления предпринимательской деятельности без получения чьих-либо разрешений, 

кроме лицензируемых видов деятельности. 

Законом Республики Казахстан «О государственной регистрации юридических лиц и учетной 

регистрации филиалов и представительств» установлен общий порядок регистрации юридических лиц, в том 

числе занимающихся предпринимательской деятельностью. При регистрации юридического лица проверяется 

законность занятия предпринимательской деятельностью. Запрещается отказ в регистрации со ссылкой на 

нецелесообразность ее в данных условиях [3].  

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000000039
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Для регистрации предприниматель – заявитель должен обратиться только в один регистрирующий орган. 

Если требуемые законом о государственной регистрации юридических лиц документы составлены в 

надлежащей форме, регистрирующий орган не имеет права отказать в регистрации либо требовать от заявителя 

каких-либо дополнительных документов. Статья 6 Закона рассматривает порядок государственной 

регистрации.  

Для регистрации юридического лица в регистрирующий орган подается заявление по форме, 

установленной Министерством юстиции Республики Казахстан, и прилагаются учредительные документы, 

составленные на государственном и русском языках, в трех экземплярах. Заявление подписывается 

учредителем или уполномоченным учредителем лицом с приложением учредительных документов, 

удостоверенных в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. Одновременно в 

регистрирующий орган представляется документ, удостоверяющий местонахождение юридического лица, а 

также квитанция или документ, подтверждающий уплату в бюджет сбора за государственную регистрацию 

юридических лиц. Субъекты малого предпринимательства не представляют документ, удостоверяющий их 

местонахождение. Требование каких-либо документов и сведений, кроме предусмотренных законом и иными 

законодательными актами, запрещается. 

Ограничение законодательными актами проверок предпринимательской деятельности, осуществляемых 

государственными органами. 

В Республике Казахстан принято большое количество нормативных правовых актов, регулирующих 

предпринимательскую деятельность и деятельность органов, которые осуществляют контрольно-надзорные 

функции. 

К их числу относятся «Предпринимательский кодекс», Законы «О государственной правовой статистике 

и специальных учетах», «О борьбе с коррупцией», а также Приказы Генерального прокурора Республики 

Казахстан «Об организации прокурорского надзора за применением законов, соблюдением прав и свобод 

человека и гражданина в социально-экономической сфере» и «Об утверждении Инструкции о ведении единой 

государственной регистрации, учета и контроля проверок, осуществляемых государственными органами 

Республики Казахстан» от 24 декабря 2009 года. 

В соответствии с названными нормативными правовыми актами контроль за деятельностью субъектов 

предпринимательской деятельности могут осуществлять только государственные органы, обладающие 

надзорными или контрольными функциями. Кроме этого, круг данных органов существенно сократился. 

Так по состоянию на 2013 год число государственных органов, обладающих в соответствии с 

законодательными актами РК правом контроля и надзора, составляло 34, в настоящее время их число составило 

25. 

С целью обеспечения свободы предпринимательской деятельности на законодательном уровне 

закреплены нормы, регулирующие вопросы, связанные с проведением государственного контроля в 

деятельности субъектов частного предпринимательства. Так, глава 8 Предпринимательского кодекса подробно 

определяет задачи и принципы государственного контроля, общий порядок проведения проверок, права и 

обязанности должностных лиц государственных органов, осуществляющих проверки, и субъектов частного 

предпринимательства при реализации государственного контроля. В приложении к этому Закону определены 

виды государственного контроля и надзора, а также дан перечень государственных органов, осуществляющих 

контрольно-надзорные функции. 

Касаясь вопроса, связанного с осуществлением государственного контроля, субъектам частного 

предпринимательства следует знать, что государственные органы должны осуществлять контроль в полном 

соответствии с действующим законодательством, а принятие ими подзаконных нормативных актов по вопросам 

проведения проверок субъектов частного предпринимательства запрещено. 

Так, Законом Республики Казахстан «О государственной правовой статистике и специальных учетах» 

предусмотрена государственная регистрация всех проводимых проверок деятельности хозяйствующих 

субъектов, в том числе и субъектов частной предпринимательской деятельности (пункт 10, статьи 12)[4].  

В настоящее время в республике осуществляют регистрацию и ведение специального учета 

соответствующие территориальные органы Комитета по правовой статистике и специальным учетам 

Генеральной прокуратуры Республики Казахстан, что не позволяет контролирующим органам самовольно 

вторгаться с проверками в деятельность хозяйствующих субъектов. 

Таким образом, в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан проверка 

деятельности субъектов частного предпринимательства может производиться только на основании акта о 

назначении проверки и только тем государственным органом, который уполномочен на проведение подобных 

проверок. 

Общий порядок организации и проведения проверок субъектов частного предпринимательства 

регламентируется ст. 38 Предпринимательского кодекса[5]. При проведении проверок должностные лица 

государственных органов должны соблюдать действующее законодательство республики, права и законные 

интересы субъектов частного предпринимательства, не препятствовать их присутствию при проведении 

проверок, а в случае необходимости – давать разъяснения по вопросам, касающимся предмета проверки, не 

мешать при проверке установленному режиму работы. Должностным лицам запрещается предъявлять 

требования и обращаться с просьбами, не относящимися к предмету проверки.  
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В случае нарушения прав и законных интересов предпринимателя последний вправе обжаловать 

действия соответствующего органа и (или) должностного лица в вышестоящий государственный орган или в 

судебном порядке.  
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НАРОДНАЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА КАК УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ ГРАЖДАНСКОГО 

ОБЩЕСТВА 

 

Одним из необходимых условий развития демократического гражданского общества является 

всестороннее развитие гражданской законодательной инициативы населения. Народная (гражданская) 

законодательная инициатива относится к исходным, первичным формам демократии и законотворчества, 

выражения народом своей воли, наряду с референдумом и выборами. Она представляет собой право 

определенной группы избирателей предложить проект закона, который подлежит обязательному рассмотрению 

парламентом. При этом парламент, как правило, может принять любое решение: согласиться с проектом, 

внести в него поправки или отклонить его. Этим народная законодательная инициатива отличается как от 

референдума, решение которого имеет силу закона, так и от права на обращения в органы власти с 

предложениями (петициями), которые предполагают ответ, но не требуют обязательного рассмотрения на 

уровне законодательной власти.  

В Казахстане народная законодательная инициатива – это явление новое, хотя простые обращения 

(заявления, жалобы) в органы государственной власти практиковались довольно давно.  

Законодательная инициатива — стадия законодательного процесса, состоящая в вынесении на 

рассмотрение органом законодательной власти законопроекта или законодательного предложения по 

принятию, изменению или отмене закона. Круг лиц, обладающих правом законодательной инициативы, 

определяется национальным законодательством, при этом внесение предложения в законодательное 

учреждение таковым субъектом влечёт за собой обязанность рассмотреть данное предложение в соответствии 

с установленной процедурой. 

Правом законодательной инициативы обладают, члены парламента и правительство, однако, в 

зависимости от принятых в отдельно взятом государстве норм, это их право может быть ограничено. Глава 

государства также может быть наделён этим правом. В ряде стран с законодательной инициативой могут 

выступать самостоятельные группы граждан. В этом случае закон определяет минимальную численность 

инициативной группы и особую процедуру прохождения предложенного проекта. Лица, не обладающие 

указанным правом, также могут осуществлять законодательную инициативу, но опосредованно, через 

субъектов, которым оно гарантировано законом. Законодательная инициатива может являться средством 

политической борьбы и лоббизма 

Движение на пути к построению демократического правового государства, каким создатели 

Конституции провозгласили Республику Казахстан, предполагает соответствующую организацию 

законодательной деятельности. Реально существующие общественные потребности и интересы при активном 

взаимодействии государственных органов и граждан должны находить выражение в законе как нормативном 

правовом акте закрепляющем принципы и нормы регулирования наиболее важных общественных отношений. 

«Мы будем и дальше идти по пути совершенствования казахстанской модели политического и 

государственного устройства, сочетая общепризнанные закономерности демократического развития и традиции 

нашего общества» [1]. 

«Институт народная законодательная инициатива имеет определенное сходство с некоторыми другими 

правовыми институтами, такими, как институт законодательной инициативы, институт референдума, институт 

индивидуальных и коллективных обращений в государственные органы и органы местного самоуправления» 

Как же различить данные институты? В соответствии с Конституционным законом «О Парламенте и 

статусе его депутатов»: «законодательной инициативой является официальное внесение субъектом права 

законодательной инициативы текст проекта закона или иного законодательного акта парламента, обязательного 

http://www.akorda.kz/
http://www.zakon.kz/
http://www.zakon.kz/
http://www.zakon.kz/
http://www.zakon.kz/
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_(%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
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к рассмотрению парламентом»[3, с.119]. Субъектами права законодательной инициативы являются депутаты 

Парламента и Правительство РК, а также, в соответствии с изменениями и дополнениями в Конституцию от 

2007 года, субъектом права законодательной инициативы является Президент РК, а субъектом народной 

законодательной инициативы является установленное законодательством число избирателей. Кроме этого, 

законодательная инициатива предполагает обязательное рассмотрение проекта Парламентом, а народная 

законодательная инициатива это предполагает не всегда [2, с. 150]. 

Народная законодательная инициатива не получила столь широкого распространения, как референдум, 

но в чем же все-таки отличие? 

«Если на референдум выносится либо действующий закон, либо проект, который, как правило, прошел 

все стадии законодательного процесса, то осуществление народной законодательной инициативы, по существу, 

означает возбуждение законодательного процесса в отношении конкретного акта. Помимо этого, референдум 

предполагает участие всего избирательного корпуса, а для реализации инициативы достаточно решения 

определенной его части» [4, с. 415]. 

Также при принятии закона парламент, как правило, может принять любое решение: согласиться с 

проектом, внести в него поправки или отклонить его [5]. Этим народная законодательная инициатива 

отличается как от референдума, решение которого имеет силу закона, так и от права на обращения в органы 

власти с предложениями (петициями), которые предполагают ответ, но не требуют обязательного рассмотрения 

на уровне законодательной власти [6]. 

Несмотря на то, что институт народной законодательной инициативы не получил столь широкого 

распространения, как референдум, выборы и другие формы осуществления непосредственной демократии, в 

настоящее время данный правовой институт предусмотрен конституциями или законами ряда стран. На 

центральном уровне - он действует в Австрии, Испании, Италии, Швейцарии, на Филиппинах, Буркина-Фасо; 

на региональном — применяется в США, Швейцарии и некоторых других странах (в субъектах федерации). 

Народная законодательная инициатива не применяется в тех странах англосаксонского права, где всегда 

господствовала идея верховенства парламента. «Симптоматично, что в России, которая довольно 

последовательно внедряет демократические институты в собственное законодательство, только институт Тывы 

предусмотрела право народной законодательной инициативы для группы избирателей численностью не менее 

1000 человек. Кроме этого, нельзя забывать о том, что данный институт имеет не столь уж и высокую 

эффективность. Например, в Италии со времени принятия конституции в 1947.В таком порядке принят лишь 

один закон (в целом в Италии принимается в среднем 300 законов ежегодно)» [4, с. 415]. 

Народную законодательную инициативу называют также: «народная законотворческая инициатива» 

(Иркутская область), «народная правотворческая инициатива» (Липецкая, Ярославская, Калужская области), 

«народная инициатива граждан» (Томская область), «законодательная инициатива граждан» (Тамбовская, 

Липецкая, Волгоградская, Свердловская, Астраханская, Смоленская, Омская области). «При этом в Уставе 

Волгоградской области существует также «гражданская инициатива», которая является формой обращения 

(заявления), поскольку не предполагает обязательного рассмотрения законодательного предложения в 

парламенте. Похожая ситуация в законодательстве Кемеровской области, где речь идет о законодательном 

предложении. Кроме того, нельзя считать народной законодательной инициативой право вносить 

законопроекты, предоставленные почетным гражданам (Санкт-Петербург, Камчатская область), а также 

общественным организациям, в том числе коренных и малочисленных народов (Корякский автономный округ, 

Приморский край, Республика Карелия, Белгородская область) и профсоюзам (Тульская область). В данном 

случае субъекты законодательной инициативы выступают либо как частные лица, либо как организации, то 

есть в обоих случаях отсутствует элемент народовластия» [6] 

Конституции стран, предусматривающие возможность народной законодательной инициативы, 

устанавливают, что для внесения проекта закона нужно собрать определенное число подписей избирателей, 

подлинность которых подвергается проверке и удостоверяется нотариусом или должностными лицами 

местного самоуправления на уровне общин. В Швейцарии необходимо собрать 50 тыс. подписей, в Испании — 

500 тыс., в Бразилии — 1% общей численности избирателей, в Колумбии — 5%. Нередко предусматривается, 

что эти избиратели должны представлять в определенной пропорции различные районы страны. Это сделано 

для того, чтобы постановка вопроса имела общегосударственный, а не местный характер. В Бразилии 

избиратели должны представлять не менее пяти штатов (из приблизительно трех десятков), в Румынии — не 

менее одной четверти уездов страны. Зачастую установлен срок для сбора подписей, обычно он составляет не 

более шести месяцев. Нередко требуется, чтобы проект закона, представляемый в порядке законодательной 

инициативы, был оформлен соответствующим образом — разделен на главы, параграфы или статьи, а иногда, 

чтобы он имел также мотивировочную часть и объяснение необходимости данного законопроекта. Подписи 

избирателей должны содержать имена, фамилии, часто — место жительства или название общины, в списки 

которой внесен избиратель. После проверки подписей и их удостоверения законопроект передается в парламент 

и рассматривается им по обычной процедуре [7]. 

В странах тоталитарного социализма усеченной формой народной законодательной инициативы является 

право некоторых общественных организаций вносить законопроекты по определенным вопросам. Чаще всего 

этим правом наделяются профсоюзы, составляющие в этих странах единую централизованную организацию. В 

отдельных странах такое право имеет церковь (например, в Великобритании), но только по религиозным 

вопросам. 
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В государствах, где законодательно закреплена народная инициатива, её процедура урегулирована по-

разному. Так, «в Италии, в соответствии с законом от 25 мая 1970 года о референдумах и законодательной 

инициативе народа, предложение вносится в виде постатейного проекта, сопровождаемого разъяснительным 

докладом. Инициаторов должно быть не менее 10 человек. Они должны явиться в канцелярию кассационного 

суда с удостоверениями, подтверждающими, что они включены в список инициаторов. В канцелярии 

составляют протокол, копию которого получают инициаторы. В одной из официальных газет делается 

объявление о выдвижении инициативы. Затем собираются подписные листы, которые должны содержать текст 

законопроекта и быть заверены в канцелярии коммуны или судебных учреждениях. Подлинность заверяется 

нотариусом. Законопроект с приложением не менее 50 тыс. подписей избирателей передается Председателю 

одной из палат Парламента, которая проводит проверку и подсчет подписей и устанавливает их законность. 

Проекты могут быть изменены или отвергнуты палатами»[4, с.122]. «В Швейцарской же конфедерации 

народная законодательная инициатива о полном пересмотре Конституции передается на референдум народа. 

Если Федеральное собрание одобряет народную инициативу о частичном пересмотре Конституции, 

составленную в общих выражениях, то оно подготавливает проект, содержащий частичный пересмотр в 

указанном инициативой смысле, и передает его на референдум народа и кантонов. Если же Федеральное 

собрание отклоняет такую инициативу, то оно передает ее на референдум народа, которое принимает решение 

о том, нужно ли эту инициативу приводить в жизнь. В случае одобрения, Федеральное собрание 

подготавливает проект, ею предусмотренный. Инициатива передается на референдум народа и кантонов. 

Федеральное собрание дает свои рекомендации об одобрении или отклонении этой инициативы. Федеральное 

собрание может противопоставить инициативе свой контрпроект. Народ и кантоны голосуют одновременно по 

поводу инициативы и контрпроекта» [8, с. 738]. В Испании органическим законом предусмотрено, что 

инициаторы предложения представляют необходимые документы в Президиум палаты депутатов, которая 

проверяет их подлинность и в течение 15 дней выносит решение о допустимости их принятия. В случае отказа, 

инициаторы могут обратиться в Конституционный Суд. Если же Президиум не возражает против 

представленных документов, то он информирует Центральную избирательную хунту, которая доводит решение 

до сведения инициаторов. После этого осуществляется сбор подписей в течение 6 месяцев. Если Президиум 

сочтет необходимым, то сбор подписей может быть продлен на 3 месяца [9, с. 239]. Такова процедура 

осуществления народной законодательной инициативы за рубежом. 

В Казахстане же этот институт не предусмотрен ни в Конституции, ни в других нормативно-правовых 

актах. «Представляется, что законодательное закрепление такого института будет способствовать дальнейшему 

процессу развертывания демократизации всех сторон жизни казахстанского общества, повышению 

политической и правовой образованности и культуры населения, формированию твердой гражданской позиции 

каждого сознательного человека» [2, с.154]. 

Некоторые исследователи, подчеркивая значение того или иного института, сразу предлагают вносить 

изменения в Конституцию, закрепляя следующие положения. Но более верно подчеркнуть, что «Конституция 

должна соответствовать требованиям меняющейся жизни. И в тоже время нельзя относиться к ней, как к 

обычному нормативно-правовому акту. Стремление к постоянным изменения, во-первых, объясняется 

непониманием роли и значения Конституции в жизни общества и государства; во-вторых, чревато 

отрицательными последствиями, т. е может привести к подрыву политической и правовой стабильности; в-

третьих, может формулировать правовой нигилизм» [10, с. 522]. «Исходя из этого, представляется более 

верным разработать и принять специальный акт о народной законодательной инициативе или включить 

положения об этом институте отдельным разделом в Конституционный закон «О республиканском 

референдуме» от 2 ноября 1995года, так как эти две формы достаточно тесно взаимосвязаны» [2, с.155]. 

Участие граждан в политической жизни государства даст толчок всестороннему развитию и расширению 

прав человека, а также становлению и развитию демократии, совершенствованию законодательного процесса и 

построению правового государства в РК. 
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Қайырбек М.С., Ю-40к тобы Академик Е.А.Бөкетов атындағы ҚарМУ 

Ғылыми жетекші: Өзбеков Д.Ө. ҚарМУ заң факультетінің қылмыстық құқық  

және криминология кафедрасының доценті, заң ғылымдарының кандидаты 

 

АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР САЛАСЫНДАҒЫ ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҚТАР 

 

Жаһандану процестері нәтижесінде әлемде ақпараттық технологиялардың қарқынды түрде дамуы мен 

жаңаруы, ақпараттық технология құралдарының қоғамдық қарым қатынастарды қолайлатуы АТ құралдарын 

адамзат өмірінің бөлінбейтін бөлігіне айналды.  

ҚР президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев «Адамзат үшін индустриалды революция кезеңінің 

табалдырығын аттауда. Технологиялық жаңалықтар әлемдік нарық талабының құрылымын толығымен 

өзгертуде. Біз қазіргі уақытта бұрынғыдан мүлде басқа технологиялық кезеңде өмір сүреміз. 

Сандық және нанотехнология, роботтық техника, медицинадағы технологияның рөлі қоршаған ортамен 

қатар адамның өмірін өзгертуде. 

Ақпарат әр уақытта да кез-келген қоғамның өмірінде үлкен роль атқаратындығы бәрімізге мәлім. Алайда 

ғалымдар ХХІ ғасырдың ортасына қарай электронды ақпарат ресурстар құны, ұлттық байлықпен пара-пар 

болады, себебі электрондық ақпараттық ресурстарды тиімді пайдалана алған ел ғана экономиканы қалыпты 

деңгейде ұстап, дамыта алатын болады»,- деп көрсеткен болатын. Елбасымыздың бұл ойларынан ақпараттық 

технология құралдарының қоғам өмірінде алатын орны аса жоғары әрі маңызды екенін анық байқаймыз. 

Өмір бір орында тұрмайды. Барлық әлем жаңарды деуге болады. Қазақстанда, жалпы әлемде ақпараттық 

технологиялардың қарқынды дамуы, қоғам өмірін жақсартумен қатар отандық құқық қорғау саласына таныс 

емес жаңа қылмыстар жүйесін қалыптастыруда, бұған ілесе етектен тартып қалыспай келе жатқан қылмыс 

әлемінде де жаңа теріс пиғылды іс-әрекеттер пайда бола бастады. Сол себептен, жаңа Қылмыстық кодекске 

жаңа қылмыстар қатары қосылған, оларға - ақпараттық технологиялар қауіпсіздігіне қарсы қылмыстық құқық 

бұзушылықтар жатады.  

Осы мақалада қылмыстық заңнамаға енгізілген өзгерістер мен толықтырулар нәтежиесінде қабылданған 

жаңа баптарды аталған салада тәжірибесі мол елдердің қылмыстық заңнамасымен салыстырып, оның 

жетістіктері мен кемшіліктерін анықтауға тырысамыз.  

Ақпараттық технология саласындағы қылмыстармен күресу мәселесін қарастырудың келесі бір маңызды 

себептері: ҚР ұлттық қауіпсіздігін қорғаудың бір тармағы – ақпараттық қауіпсіздікті сақтау қажеттілігінің 

артуы; АТ саласындағы қылмыстардың күн сайын түрленуі мен даму жылдамдығына қылмыстық құқықтық 

заңнаманың ілесе алмауы; аталған саладағы қылмыстың трансұлттық сипатқа ие болуы; аталған қылмыс 

түрлерімен тиімді күресуде халықаралық заң нормаларына жүгіну және бірігіп күресу мәселесінің туындауы, 

әсіресе Еуропа Кеңесі Конвенциясын ратификациялау мәселесін қарастыру. 

Біздің 1997 жылғы қылмыстық кодексімізде осы қылмыс түріне тек қана бір-екі бап арналған болатын: 

227-бап. Компьютерлiк ақпаратқа құқыққа қайшы кiру, ЭЕМ-ге зиян келтіретін бағдарламаларды жасау, 

пайдалану және тарату; 227-1-бап. Ұялы байланыстың абоненттік құрылғысының сәйкестендіру кодын, 

абоненттің сәйкестендіру құрылғысын құқыққа сыйымсыз өзгерту, сондай-ақ абоненттік құрылғының 

сәйкестендіру кодын өзгерту үшін бағдарламаларды жасау, пайдалану, тарату.  

Осыдан біз терминалогиялық сәйкеспеушілікті байқаймыз,себебі егер компютерлік қылмыстар немесе 

ЭВМ-ге зиян келтіретін қылмыстан деп айтар болсақ онда біз өте тар мағынада ғана қарастырамыз. Сол 

себептен де 2014 жылы 23 сәуірде ҚК-ке өзгертулер мен толықтырулар енгізіліп, қосымша 7-1 тарау, ал қазіргі 

колданыстағы кодексімізде 7-тарау ақпараттық технологиялар қауіпсіздігіне қарсы қылмыстық құқық 

бұзушылықтар тарауы енгізілді. Бұдан байқайтынымыз тарау- ақпараттық технологиялар қауіпсіздігіне қарсы 

қылмыстық құқық бұзушылықтар деп аталады, яғни, ақпараттық технологиялар деген жаңа термин  енгізілді. 

Оның мағынасын түсіндіріп кетер болсақ, ақпараттық технологиялар дегеніміз ақпаратты электронды түрде 

өңдей алатын, оны жинау, сақтау, тасымалдау қабілеті бар барлық техникалық құралдар жиынтығы. 

Ақпараттық технологиялар саласындағы қылмыстар кибер деп аталатын жасанды кеңістікте жасалады. 

Ақпараттық технологиялар ұғымы компютерлік қылмыстар н/е ЭВМ-ге қарсы қылмыстар ұғымынан 

ауқымдырақ.  

АТ саласындағы қылмыс түрлері, заңмен қорғалатын электронды ақпаратқа заңсыз ену, өзгерту, жою, 

шабуыл жасау сияқты заңға қайшы әрекеттермен белгілі. АТ саласындағы қылмыстар, сонымен қатар жоғары 

латенттілігімен, қылмыстың ашылу деңгейінің төмендігімен ерекшеленеді. Стратегиялық және халықаралық 

зерттеу орталығының (CSIS)  зерттеулер латенттілігінің көрсеткіші: Ресейде - 90%; Ұлы-Британияда -85; 

Германияда - 75; АҚШ-та - 80%; Қазақстанда -94% .Сесебі, құқық қорғау органдарының қызметкерлері жаңа 

қалыптасу үстіндегі қылмыстық құбылыспен күресуге дайын еместігі, заңнамалық құжаттарда АТ саласындағы 

қылмыстардың банк немесе мемлекеттік ұйымға қатысты ақпараттар деп дәрежесіне қарай жіктелмеуі (себебі, 

АТ саласындағы қылмыстардың басым көпшілігі банк немесе мемлекеттік ұйымдардың электронды 

ақпараттарына қарсы жасалады, әрі ондай қылмыс түрлерінен келетін шығын да аса орасан болуда), 

мамандардың мұндай қылмыс түрлерін тергеуде жеткілікті тәжірибелерінің болмауы, аталған саламен 

айналысатын арнайы мамандардың дайындалмауы мәселенің аса өзекті екендігін көрсетеді. 

АТ қолдану саласындағы қылмыс (киберқылмыс) – қазіргі заманғы компьютерлік технологияларды енгізу 

және дамыту деңгейіне, оларды жалпы қолдану және оларға рұқсат беруге тікелей тәуелді деңгей болып 
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табылатын халықаралық маңызды құбылыс. Жалпы дүниежүзі бойынша тіркелген компьютерлік зиянды 

программалардың түрі миллиардтан асып кетті. Мұндай зиянкестерден зиян шекпеген компьютерлік 

қолданушы жоқ сиқяты. Жалпы алғанда, кибер қылмыстың жүзеге асуының үш түрлі мақсаты бар деп 

ойлаймыз. Біріншісі – ақпараттық технологиялар арқылы заңсыз пайда табу. Бұл әрине, алаяқтық болып 

саналады. Ғаламтор арқылы адамдардың жеке мәліметтерін ұрлап, олардың электрондық әмиянына қол сұғу 

немесе қолданушылардың сауатсыздығын пайдаланып, оларды алдап ақша, қаражаттарын иемдену т.б. 

Екіншісі – АТ арқылы бұзақылық жасау. Бұл бұзақылар ғаламтордағы әртүрлі ақпарат көздерінен алған зиянды 

программаларды жазу туралы нұсқаулықтарды оқып, сол арқылы зиянды вирустарды жасап желі арқылы 

таратады. Нәтижесінде қарапайым қолданушылар жапа шегеді. Үшіншісі – АТ арқылы құнды ақпараттарды 

іздеп иемдену немесе жою. Бұл түрді басқаша өндірістік тыңшылық (промышленный шпионаж) деп те атайды. 

Жалпы «өндірістік» деп айдар таққанымен, оның астарында үлкен мән жатқандай. [1].  

Желідегі шабуылдар, пластикалық төлем карточкаларымен алаяқтық, банктік шоттардан қаражат ұрлау, 

корпортативтік тыңшылық, заңсыз порнографиялық материалдарды тарату – бұл киберқылмыскерлердің 

интернет желісінде жасап жүрген қылмыстарының тек бірнешесі ғана.  

Статистиканың көрсетуі бойынша: 

 хакерлермен шабуылданатын компьютерлердің 86% – үйдегі; 

 cпам әлемдегі электрондық поштаның бақыланатын трафигінің 54%, ал Ресейде – 82% трафикті 

құрайды; 

 2006 жылдың маусымына фишингтік хаттамалардың саны (желілік қиянаткерлікпен байланысты) 81% 
құрады; 

 зиянды вирустардың зарарсыздандыру түрлерінің 18% - жаңа; 

 4,2 млн. сайттар – порнографиялық; 

 блоггерлердің 55% өздерінің Интернет-күнделіктерін шын өмірдегі келеңсіз оқиғалардан қауіптеніп 

жалған атпен жазады. 

Тағы да статистикаға біраз сүйенетін болсақ киберқылмыскерлердің жасаған қылмыстарынан табатын 

кірістері кибер шабуылдарды ұйымдастыруға кеткен шығындардан 20 есе асып түседі. Стратегиялық және 

халықаралық зерттеу орталығының (CSIS) зерттеулері бойынша киберқылмыстар дүниежүзілік экономикаға 

жылына 445 млрд доллар зардап келтіреді. Зерттеушілердің айтуынша, ең ірі көлемдегі шығындарға 

ұшырайтын мемлекетер қатарына АҚШ, Қытай, Япония, Германия жатады. Бұл мемлекеттердің экономикасы 

осы киберқылмыстар арқасында жылына 200 млрд доллар жоғалтады. Мысалы, 2011 жылы АҚШ-та көптеген 

интернет қылмыстардың 110млрд  доллар шығынға түсірген; ал 2012 жылы 115 млрд доллар болған; 

Германияда 2013 жылы киберқылмыскерлердің экономикаға келтірген шығыны 56.9 млн еуроға жеткен. 

Ұлыбритания экономикасына 440,3 млн фунт стерлинг шығын келтірген. Мұндай жағдайлар жеке 

ақпараттардың хакерлардың қолына түсуінен болады, мысалы, жеке банктік карталардың мәлеметтері. АҚШ-та 

40 млн адам, шамамен барлық тұрғылықты халықтың 15% жеке ақпараттың ұрлығымен кездесті. Турцияда осы 

қылмыс түрінен 54 млн адам зардар шеккен, Германияда- 16 млн адам, Кытайда- шамамен 20 млн адам 

[2].Әлемдегі интернет шабуылдардың 42% ақпаратты ұрлаумен байланысты болса, 22% ақпараттық 

құралдардың қызметтік функциясын жою немесе нашарлатуға бағытталған. Қазақстан Республикасының Бас 

Прокуратурасының хабарлауынша елімізде 1997 жылдан 2013 жылдар аралығында 614 киберқылсыс тіркелген, 

2013 жылы интернет саласындағы тіркелген қылмыстардан келген шығын 7 млн теңгені құрағанын айта кету 

керек.   

Киберқылмыстармен күресудің тиімді тетіктерінің жоқтығы әрбір мемлекеттің ұлттық қауіпсіздігіне 

тағы да бір қатер болып анықталады. Мұндай жағдайда Қазақстан Республикасы демократиялық тәуелсіз 

мемлекет ретінде компьютерлік қылмысқа қарсы тұру мәселелерінен, сонымен қатар оның трансұлттық 

(трансшекаралық) формалары бөлігінде, шетте қалмауы тиіс.Сол себептен де жаңа Қылмыстық кодекске 7-

тарау АҚПАРАТТАНДЫРУ ЖӘНЕ БАЙЛАНЫС САЛАСЫНДАҒЫ ҚЫЛМЫСТЫҚ ҚҰҚЫҚ 

БҰЗУШЫЛЫҚТАР енгізілді.  

Сондай-ақ Турция мемлекетін үлгі ала отырып ҚР ҚК-не 187-бап ұрлық, 190-бап алаяқтық баптарына 

ақпараттық технологияларды пайдалану арқылы ұрлық/алаяқтық жасау деп аталатын жеке тармақтар енгізілді. 

Себебі қарапайым ұрлық/алаяқтық жасаумен салыстырғанда ақпараттық технологияларды пайдалану арқылы 

ұрлық/алаяқтық жасаудың зардаптары ауқымды.Сонымен қатар, 130-бап жала жабу және 131- қорлау 

баптарына да ақпараттық технологияларды пайдалану арқылы қорлау/жала жабу деген жеке тармақтар енгізуді 

ұсынамыз. Және де Адамның және азаматтың конституциялық және өзге де құқықтары мен бостандықтарына 

қарсы қылмыстар тарауындағы (3-тарау) 148-бап. Хат жазысу, телефонмен сөйлесу, почта, телеграф немесе 

өзге хабарлар құпиясын заңсыз бұзу осы бапты 7-тарауға ауыстыруды ұсынамыз.  

Турция мемлекетін үлгі алу себебіміз аталған мемлекеттің ақпараттандыру саласындағы қылмыстардың 

негізгі сипаттамалары мен өсу үрдістерінің даму деңгейіне байланысты. Мәселен, ақпараттандыру саласындағы 

қылмыстар түрік заңнамасына 1989 жылдан бастап белгілі болса, Қазақстандық қылмыстық кодексте тиісті бап 

1997 жылы енгізілді. Тиісінше Түрік құқықтанушыларының аталған салада тәжірибесі молырақ деп есептеуге 

болады. Сонымен қоса, 2014 жылы 23 сәуірде ҚР ҚК-не енгізілген өзгерістер мен толықтулардан соң 

Қазақстанның ҚК мен Турцияның ҚК арасында ақпараттық технологиялар саласындағы қылмыстарға 

байланысты біршама ұқсастықтардың бар екенін байқауға болады. 
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Турция мемлекеті аталған қылмыс түрімен күресу мақсатында Еуропа киберқылмыстармен күрес 

Конвенциясын ратификациялаған болатын. Қазақстан және де көршілес Ресей бұл Конвенция құжаттарын 

ратификацияламаған. Конвенцияны қабылдау еліміздің қылмыстық кодексінде және басқа да заңнамаларына 

төменгі қылмыс құрамдарын енгізуді талап етеді: ақпараттық технологияларды қолдану арқылы жасалатын 

алаяқтық және ұрлық; мәліметтерді заңсыз алу; электронды ақпаратты заңсыз алуға мүмкіндік беретін арнайы 

құралдар жасау және тарату; кәмелетке толмағандардың қатысуымен орындалған порнаграфиялық өнімдерді 

таратуды заң арқылы жауапкершілікке тарту. Конвенция құжаттары бойынша ақпараттық технологиялар 

саласындағы қылмыстар үшін тек қана жеке тұлғалар ғана емес сонымен қатар заңды тұрғалар да қылмыстық, 

азаматтық, әкімшілік жазаға тартылуды көздейді. Бірақ Қазақстан Республикасында заңды тұлғаларды 

қылмыстық жазаға тарту институттары қарастырылмаған, ҚР аталған Конвенцияны қабылдап қол кою үшін, 

қажетті заңнамалық құжаттарға заңды тұлғалардың жауапкершілігі жайында өзгерістер енгізу қажет болады[3]. 

Интернетте таралатын ақпаратты бақылау туралы мәселені шешу қажеттілігі де маңызды проблема 

болып табылады. Осыған байланысты кейбір сарапшылар толық бастапқы ашылу концепциясынан түбегейлі 

бас тартып, жаңа интернет жүйесіне өтуді ұсынады. Жаңа модельдің негізгі мәні желіні пайдаланушылардың 

құпиялықтан бас тартуынан тұрады, бұл қылмыстық қол сұғушылықтан қорғануды қамтамасыз етуге мүмкіндік 

береді. Мысалы, 2012 жылғы 16 наурыздан бастап Қытай интернетін пайдаланушылар өздерінің жеке нақты 

мәліметтерін – адресін, телефонын, паспорт мәліметтерін міндетті түрде көрсетулері керек. Қытай өкіметі 

«атаусыз ақпараттың» көбінесе қоғам үшін қауіпті болатынын, ал адамдардың интернетте 

орналастырылғандарға жауапкершілікті сезінулері тиіс екенін мәлімдейді.  

Сонымен, киберқылмыспен күресу үшін оларды бірнеше санатқа бөлуге болады:  

Заңнамалық – бұл салада біршама істер жасалды және қазіргі кезде жасалып жатыр. Мысалы, көптеген 

елдердің заңнамалық органдары киберқылмыстылық арқылы жасалатын қылмыстарға арнайы заңдар 

қабылдады, тіпті АТ қылмыстарға байланысты заңнама жазаның қатаңдығымен ерекшеленетін жеке заңнама 

саласы болуда. Біртіндеп интернеттегі байланысты реттейтін және кибернетикалық қылмысқа қарсы 

бағытталған халықаралық заңнамалық актілер, мысалы компьютерлік қылмыстар туралы Еуропалық конвенция 

қабылдануда. Киберқылмыспен күресу саласындағы заңнаманы, әсіресе халықаралық және отандық заңнаманы 

ары қарай жетілдіру, күмәнсіз бұл құбылыспен күресуге көмектеседі.Осы салада ҚК-ке енгізілген арнайы 

баптарды, ТМД аумағында ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін Қауіпсіздік келісім шартын айта 

кетсек, және де Жаппай ақпараттандыру құралдары жайындағы заң, ҚР ақпараттық қауіпсіздігінің 2016 жылға 

дейінгі тұжырымдамасы туралы ҚР президентінің 2011 жылғы 14 қарашадағы Жарлығы, т.б. атап өткен жөн. 

Ұйымдастырушылық – яғни, жеке бір мемлекеттердің киберқылмыстармен күресу міндеті болып 

табылатын басқа да мемлекеттермен, олардың құқық қорғаушы органдарымен және арнайы қызметтерімен, 

сондай-ақ халықаралық ұйымдармен өзара қарым-қатынасы. 

Мысалы, Турция: қорғаныс министрлігі құзырына кіретін бөлімдер бар, АТ арқылы террористік әрекет 

жасаушылады бақылау бөлімі, АТ саласындағы қылмысты анықтап, тергейтін комитет; Албания: қылмысты 

тергеу барысына қарайтын мемлекеттік полиция бөлімшелері құрылған, олар екі бөлімге бөлініп қызмет 

атқарады, біріншісі-АТ саласындағы қылмысты анықтап, тергеумен айналысса, екіншісі - қылмыстық табыс 

жолдарын анықтаумен айналысады; Қытай: қоғамдық қауіпсіздікті сақтау министрлігі құзыретіне кіретін 

киберқылмыспен күрес орталығы;  

Сонымен қатар, киберқылмысқа қарсы күрес ұйымдастырылатын Интерпол сияқты бірыңғай 

халықаралық ұйым құру қажеттілігі туды, яғни, халықаралық әріптестік. Осыған байланысты Қазақстан 

Республикасының Президенті Нұрсұлтан Назарбаев «Интернет-агрессияларына қарсы бағытталған «Киберпол» 

қызметін атқаратын арнайы Шанхай ынтымақтастық ұйымы органын құруды ойлауға болатын еді» – деп атап 

өтті. Кейбір елдер бұл бағытта өздерінің күшін біріктіріп үлгерді, бірақ бұл ынтымақтастық кеңейтуді және 

тереңдетуді қажет етеді [4]. 

Технологиялық – әрине, қоғамды киберқылмыстан қорғау және оларға қарсы іс-әрекет ету 

технологияларын жетілдіру бағытын ұстау қажет, өйткені бұл қылмыскерлердің мақсаттарына жетуді 

болдырмауға көмектеседі және тіпті, қылмыстардың өзін жасауға кедергі келтіреді. Осындай технологиялардың 

дамуына жоғары технологиялар мен программамен қамтамасыз ету саласында жұмыс істейтін мемлекеттік 

институттардың және жеке компаниялардың, сондай-ақ компьютерлік технологиялар саласындағы сарапшылар 

арасындағы тиімді ынтымақтастықтың болуы өз септігін тигізуі мүмкін. Осы мақсатта біздің күшті 

біріктіруіміз, қарсыластарымыздың іс-әрекетіне жауап беріп қана қоймай, сонымен қатар, оның алдын алу 

мүмкіндігін береді [5]. 
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КӘСІПКЕРЛІК ҚЫЗМЕТ СУБЪЕКТІСІ РЕТІНДЕГІ ШАҒЫН КӘСІПКЕРЛЕРДІҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ 

ЖАҒДАЙЫ 

 

Жұмыскерлерінің жылдық орташа саны елу адамнан аспайтын заңды тұлға құрмаған жеке кәсіпкерлер 

және кәсiпкерлiк қызметті жүзеге асыратын жылдық активтерінің орташа құны алпыс мың айлық есептік 

көрсеткіштен аспайтын жеке кәсіпкерлер шағын кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылады. Шағын кәсіпкерлік 

қызмет субъектілері ҚР-ң заңдарына сәйкес кез-келген кәсіпкерлік қызмет түрін жүзеге асырады. 

Шағын кәсіпкерлер ретінде келесі нысандағы заңды тұлғалар бола алады: 

1.толық серіктестік; 

2.жауапкершілігі шектеулі серіктестік /ЖШС/; 

3.қосымша жауапкершілігі бар серіктестік /ҚЖБС/; 

4.өндірістік кооператив. 

Шағын кәсіпкерліктің субъектілері болып келесі қызметтерді жүзеге асыратын жеке кәсіпкерлер және 

заңды тұлғалар таныла алмайды: 

1) есірткі заттарының, психотроптық заттардың және прекурсорлардың айналымымен байланысты 

қызметі; 

2) акциздікке тәуелді өнімді өндіру және (немесе) көтерме сату; 

3) астық қабылдау пункттеріндегі астық сақтау жөніндегі қызмет; 

4) лотереялар өткiзу; 

5) ойын және шоу-бизнес саласындағы қызмет; 

6) мұнай, мұнай өнімдерін, газ, электр және жылу энергиясын өндіру, қайта өңдеу және сату жөніндегі 

қызмет; 

7) радиоактивті материалдардың айналымымен байланысты қызмет; 

8) банк қызметі (не банк операцияларының жекелеген түрлерін) және сақтандыру нарығындағы қызмет 

(сақтандыру агентінің қызметінен өзге); 

9) аудиторлық қызмет; 

10) бағалы қағаздар нарығындағы кәсіби қызмет; 

11) кредиттік бюролардың қызметі; 

12) күзет қызметі;  

13) азаматтық және қызметтік қару және оған патрондар айналымымен байланысқан қызмет.[1] 

Қызметін ойын бизнесі мен шоу бизнес саласында жүзеге асыратын коммерциялық ұйымдар шағын 

кәсіпкерлік субьектілері болып танылуға тиіс емес. 

Шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерінің құқықтары мен заңды мүдделері:  

1) лицензияланатын қызмет түрлерін қоспағанда, кәсiпкерлiк қызметті кімнің болса да рұқсатын алмай-

ақ жүзеге асыру мүмкіндігі;  

2) шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерін бір тіркеу органында барынша оңайлатылған, келіп 

тіркелу тәртібімен;  

3) мемлекеттiк органдар жүзеге асыратын кәсiпкерлiк қызметті тексеруді заң актілерімен шектеу;  

4) шағын және орта кәсiпкерлiк субъектінің қызметін тек заңнамалық актіде қарастырылған негізде 

шығарылған сот шешімі  бойынша ғана мәжбүрлеп тоқтату;  

5) экспорттауға немесе импорттауға тыйым салынған немесе шек қойылған кәсiпкерлiк қызметімен 

айналысуға тыйым салынған  жұмыстардың тізбесін, тауарлар мен көрсетілетін қызметтерді заңдармен бекіту;  

6) мемлекеттiк органдарды, лауазымды адамдарды, сондай-ақ өзге де тұлғалар мен ұйымдарды қызметіне 

заңсыз кедергі келтіргені үшін кәсіпкердің алдында заңнамамен белгіленген мүліктік жауапкершілікке тарту; 

7) атқарушы бақылау және қадағалау органдарына бұл органдардың қызметі болып табылатын 

міндеттерді орындауға шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерімен шарттық қатынастарға жасауға тыйым 

салу; 

8) заңдарда көзделген өзге де амалдар арқылы қорғалады. 

Мемлекет келесі бағыттарда шағын кәсіпкерлікті қолдауды жүзеге асырады: 

- шағын кәсіпкерлер субъектілері үшін мамандығын жоғарылатуды, дайындауды ұйымдастырады; 

- шағын кәсіпкерліктің қаржылық, статиститкалық, материалдық-техникалық, ақпараттық-технологияны 

пайдалануда жеңілдіктер жасау; 

- шағын кәсіпкерлікті мемлекеттік тіркеудің жеңілдетілген түрін бекіту; 

- шағын кәсіпкерлік үшін салық төлеуді жеңілдетілген ретімен кеден баға бойынша жеңілдіктер бекіту; 

- шағын кәсіпкерлердің сыртқы экономикалық қатынас қызметін қолдау; 

- шағын кәсіпкерлік субъектілерін несиелендірудің арнайы бағдарламасын қабылдау. 

Шағын кәсіпкерлерді мемлекеттік қолдау мемлекеттік және аймақтық бағдарлама негізінде жүзеге 

асырылады. Шағын кәсіпкерлікті мемлекеттік қаржыландыруды қамтамасыз ету мақсаты займдардан 

республикалық және жергілікті бюджет қаражаты есебілеп жүзеге асырылады.[2] 
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Шағын кәсіпорындардың басым бөлігі сауда; автомобильдерді, тұрмыстық бұйымдар мен жеке 

пайдаланатын заттарды жөндеуде (жұмыс істейтін кәсіпорындардың жалпы санының 43,5 %) маманданған, ал 

құрылыспен айналысатын шағын кәсіпорындардың үлесі 14,2 %, жылжымайтын мүлікпен операциялар, жалға 

беру және тұтынушыларға қызмет көрсетуде 12,3 % құрайды. Шағын кәсіпорындардың қызмет сфералары 

бойынша даму жағдайындағы үлкен кемшіліктердің бірі олардың өндірістік сфера емес сауда және қызмет 

көрсетудегі басымдылыққа ие болуы. Оның басты себептерінің қатарына өндіріспен айналысу үшін қаражат 

көлемінің жеткілікті деңгейде болмауын, жұмсалатын шығындардың жоғары болуын жатқызамыз, сондай-ақ, 

тәуекел деңгейінің жоғарылығы мен капитал қайтымдылығының салыстырмалы түрде ұзақ болуымен 

байланысты қарастыруға болады.[3] 

Шағын кәсіпкерлік қоғамдық тамақтандыру кәсіпорындарының дамуын негізгі бастаулардың бірі. 

Елімізде үш-төрт жылдың ішінде көптеген мейрамханалар мен дәмханалар ашылып, сәтті жұмыс істеуде. 

Ал бұл өз кезегінде қоғамдық тамақтану саласына сұраныстың барлығын дәлелдейді. Сұранысқа әсер 

ететін факторлар – ол халықтың табыс деңгейінің жоғарылауы, халықаралық интеграцияның дамуына 

байланысты елімізге шетел азаматтарының сапар шегіп келуі және де үй атмосферасы сыртында дем алуға 

деген қажеттіліктің болуы. Мейрамханалық бизнес тартымды әрі перспективті: мейрамхананың орны мен 

әзірлейтін тағамдарын дұрыс таңдау, атмосфера және білікті ұйымдастырылған қызмет көрсету нарықты 

тартуға мүмкіндік береді және жоғары пайда мен инвестицияларды қамтамасыз етеді. Мейрамхана бизнесін 

тиімді ұйымдастыру табысқа жетудің негізгі көрсеткіші. Мейрамхана салмас бұрын сұраныс пен бәсекелес 

ортаны, жерді жалға алу бағасын, сол аймақтағы коммуналдық шығындар деңгейін, мейрамхана түрін таңдауды 

есепке алған жөн. Соңғы шешімге келер алдында нарықты түгелдей тану, нарықтың жаңа объектіні қабылдау 

даярлығына зерттеу жұмыстарын жүргізу қажет. Сонымен бірге бизнес-жоспар құрып, оған инвесторларды 

тарту шараларын тиімді ұйымдастыру қажет.  

Мейрамханадағы басқару жұмысын ұйымдастыру келесі тәсілдер арқылы жүзеге асырылады: 

- өндірісті қызмет көрсетуге технологиялық және техникалық дайындау; 

- техникалық-экономикалық жоспарлау; 

- есеп пен қаржы қызметі; 

- техникалық және азық-түліктік қамтамасыздану; 

- кәсіпорынның өндірістік-қаржылық қызметінің экономикалық талдауы.[4] 

Мейрамхана басшысы шағын кәсіпкерліктің субъектісі ретінде ҚР-ның "Жеке кәсіпкерлік туралы" 

Заңында көрсетілген міндеттер мен құқықтар негізінде өз қызметін жүзеге асырады. Кәсіпкерлік қызметін 

дамытудағы экономикалық-шаруашылық шешімдерді қабылдап, жауапкершілікті толықтай өзіне ала отырып, 

кәсіпорынның даму жопарын әзірлейді. Ең басты есепке алынатын фактор мейрамхананың орналасқан жері. 

Одан кейінгі кезекте технологиялық жабдықталуы және кадрларды даярлау мәселесі тұр. 

Жеке кәсіпкерлік туралы заңда субъектілерге кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыруға берілген құқықтар 

мен міндеттерді есепке ала отырып, заңдық талаптарды қатаң сақтап өз кәсіпкерлігін қызметін атқарса табысқа 

бастайтын негізгі қадам сол болмақ. 
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ОТДЕЛЬНЫЕ СПОСОБЫ СОКРЫТИЯ ДОКАЗАТЕЛЬСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ О ДТП 

 

В практике расследования дорожно-транспортных происшествий нередки случаи, когда водители, 

осознающие свою вину в наступлении тяжких последствий, с целью избежание уголовной ответственности 

предпринимают различные действия, направленные на воспрепятствование расследованию. Это 

противодействие процессу объективного установления обстоятельств расследуемого события может 

выражаться во всех формах, о которых уже говорилось выше т.е. путем утаивания, уничтожения, маскировки и 

фальсификации следов и иной доказательственной информации. 

При утаивании предпринимаются действия, направленные на то, чтобы важная для установления 

обстоятельств происшествия информация не стала достоянием гласности и не попала к следователю. В этих 

целях злостные нарушители правил дорожного движения, при отсутствии свидетелей-очевидцев совершенного 

наезда на пешехода, иногда увозят труп с места происшествия и прячут его или просто оставляют в другом 

месте. При этом новом местонахождение трупа одновременно может маскироваться под обстановку, не 

характерную для дорожно-транспортного происшествия. Нередко виновные водители или в их интересах 

другие лица совершают уговоры, запугивание, подкуп свидетелей-очевидцев, происшествия, чтобы они не 

давали изобличающих показаний.  
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В случаях, когда виновные водители имеют возможность и скрываются с места наезда или столкновения, 

ими обычно предпринимаются всевозможные меры по уничтожению следов совершенного преступления, 

оставшихся на автомобиле. В одних случаях, чтобы уничтожить, например, следы-наслоения крови, волокон, 

частиц лакокрасочного покрытия и т.п., бывает достаточным протереть или вымыть соответствующие участки 

поверхности транспортного средства. При наличии повреждений производится срочный ремонт с заменой 

поврежденных деталей (бамперов, крыльев, капота, дверей, разбитых рассеивателей фар и других 

светосигнальных приборов, лобовых и ветровых стекол и т.д.) и последующей покраской автомобиля. Для 

этого обычно используются укромные места, скрытые от чужих глаз; частные гаражи или боксы небольших 

СТО. После такого ремонта бывает очень сложно доказать причастность автомобиля к расследуемому 

происшествию. Воспрепятствовать этому возможно лишь оперативным выездом на место происшествия, 

качественным его осмотром и организацией силами дорожной полиции безотлагательного розыска угнанного с 

места происшествия транспортного средства по «горячим следам»[1, с. 102].  

Водитель осознающий свою вину в совершении дорожно-транспортного происшествия, обычно 

выдвигает собственную версию, по которой представляет обстоятельства происшествия в выгодном для себя 

свете. На формирование его показаний значительное влияние оказывает фактор времени, дающий ему 

возможность всесторонние продумать все их детали. Отсюда вытекает методическая рекомендация: произвести 

допрос водителя как можно скорее, пока он не успел «отработать» свою версию случившегося во всех деталях 

[2, с. 15].  

Необходимо иметь виду и то, что во многих случаях драматичность события дорожно-транспортного 

происшествия и трагичность его последствий, о которых предстоит давать показания его участникам и 

свидетелям, накладывают свой отпечаток на их восприятие. Потерпевшие обычно в большей степени 

оказываются под воздействием случившегося, претерпев физический вред или находясь в шоковом состоянии. 

Тяжесть и трагичность последствий произошедшего могут полностью или частично затмевать у них в этих 

случаях иные впечатления об обстоятельствах самого происшествия. Нередко потерпевшие заявляют, что 

происшествие явилось для них полной неожиданностью, и они не могут объяснить обстоятельства наезда. 

Такие показания могут полностью соответствовать действительности, если потерпевший по своей рассеянности 

шел по проезжей части дороги, поглощенный своими мыслями. Однако это может быть вызвано и амнезией 

(провалом памяти), когда из памяти потерпевшего выпадает все, что предшествует наезду. Исходя из этого, при 

расследовании дела необходимо на некоторое время отсрочить получение показаний у таких допрашиваемых, 

учитывая необходимость их реминисценции, т.е. дать время для снятия утомления нервных клеток, вызванного 

особенностями восприятия. Следует также иметь в виду, что на восприятие обстоятельств дорожно-

транспортного происшествия существенное влияние могут оказать и такие объективные факторы, как 

неблагоприятные погодно-климатические условия (пасмурная погода, туман, осадки в виде дождя, снега и пр.), 

ухудшающие видимость и затрудняющие оценку пространственных параметров обстановки места 

происшествия.  

Знание перечисленных факторов и их учет в процессе получения и оценки показаний участников и 

свидетелей-очевидцев дорожно-транспортного происшествия способствует повышению достоверности 

доказательственной информации по расследуемому делу и объективному установлению его обстоятельств.  

Скрывающиеся с места происшествия водители, наряду с уничтожением следов и повреждений, 

образовавшихся на их транспортных средствах в процессе столкновения или наезда, иногда прибегают к их 

маскировке, причиняя еще более существенные повреждения транспортным средствам, умышленно совершая 

наезд на какие-либо препятствия (деревья, столбы, бетонные ограждения и т.п.), уничтожая, таким образом, 

ранее имевшиеся следы с тем, чтобы избежать более строгой ответственности за тяжкие последствия, ранее 

совершенного дорожно-транспортного происшествия, связанного с гибелью или травмированием людей. В 

разоблачении такой маскировки важная роль принадлежит транспортно-трасологической экспертизе, 

классическим приемом чему может служить дело о наезде на гр-на Ш, имевшем место на 6 км автотрассы 

Кокшетау-Боровое. Ранним утром в придорожном кювете был обнаружен труп Ш., рядом с которым находился 

его мопед. Передняя часть мопеда была сильно деформирована с множеством следов скольжения и вмятин на 

руле и вилке. На месте происшествия были обнаружены три кусочка отслоившегося лакокрасочного покрытия 

светло-голубого цвета и следы автомобильных шин. По рисунку протектора и ширине колеи было установлено, 

что наезд совершен автомобилем Ваз 2106 «Лада». Через некоторое время в гараже одной из автобаз г. 

Кокшетау был обнаружен автомобиль Ваз 2106 «Лада» светло-голубого цвета с обширными повреждениями 

передней части – бампера и капота. Водитель М. утверждал, что эти повреждения на его автомобиле 

образовались в результате наезда на два расположенных рядом дерева, стоящие у поворота автотрассы поселка 

Кенесары, после ослепления встречным автомобилем. Наезд же мопедиста он категорически отрицал. 

Заведующий гаражом и другие водители подтвердили, что именно с этого места автомобиль был отбуксирован 

в гараж. В процессе трасологической экспертизы, проводящего на месте происшествия, было установлено, что 

массивные следы-вмятины на бампере и капоте автомобиля М были действительно образованы в результате 

удара о два указанных дерева. Однако на поверхности капота имелись также следы, образовавшиеся в 

результате контактного взаимодействия с передней вилкой, тросом сцепления и корпусом звонка, 

закрепленного на руле мопеда. Кроме этого, по конфигурации линии расчленения была установлена 

принадлежность трех кусочков лакокрасочного покрытия, обнаруженных на месте наезда на Ш., участку капота 

автомобиля с поврежденным покрытием. Результат экспертизы настолько были наглядны, что 
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присутствовавший при ее производстве водитель М. был вынужден тут же признать свою вину. При этом он 

пояснил, что совершил наезд на мопед в темноте, поскольку свидетелей не было, он выехал на 

противоположную окраину г. Кокшетау, где и совершил умышленный наезд на деревья с целью скрыть следы 

предыдущего наезда на мопедиста. 

Фальсификация следов и источников информации о них направлена на создание ложных представлений 

об обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия. В следственной и экспертной практике имеет много 

примеров, когда водители после совершения происшествия с тяжкими последствиями, располагая до прибытия 

на место происшествия следователя и дорожной полиции временем и возможностями, умышлено повреждали 

ответственные для безопасного движения автомобиля его детали и агрегаты (тормозные трубки и шланги, 

рулевые тяги и рулевые механизмы, шины и др.), после чего заявляли, что дорожно-транспортное 

происшествие случилось из-за внезапного отказа тормозов, рулевого управления или ходовой части автомобиля 

[3, с. 35].  

Известны случаи подбрасывания вещественных доказательств и создания ложного места происшествия. 

Так, водитель А., следуя в вечернее время на своем автомобиле совершил наезд на пешехода Р. со смертельным 

исходом. Убедившись, что очевидцев происшествия не было, он собрал с места наезда наиболее крупные 

осколки разбитого рассеивателя левой фары, а затем выбросил их на одной из улиц от места наезда. При 

задержании водитель объяснил повреждение фары своего автомобиля тем, что какой-то пьяница ударил по ней 

палкой и указал на место, куда он выбросил осколки рассеивателя фары, где они и были изъяты в количестве 15 

штук. На трасологическую экспертизу следователем были представлены три пакета с осколками рассеивателя, 

изъятыми: с места наезда на пешехода Р., из поврежденной фары автомобиля и с места, указанного водителем 

А. Проведенным экспертным исследованием было установлено, что все представленные осколки рассеивателя 

фары ранее составляли одно целое. Таким образом, в описанных и аналогичных им  случаях разоблачению 

фальсификации доказательств способствовало проведение трасологических и автотехнических экспертиз.  

В следственной практике имеют также место случаи, когда показания об обстоятельствах дорожно-

транспортного происшествия дают подставленные свидетели, которые в действительности не являлись его 

очевидцами, а излагают «фактические» данные по версии виновного водителя в выгодном для него свете.  

Знание возможных действий, предпринимаемых заинтересованными в исходе дела участниками 

дорожно-транспортного происшествия с целью сокрытия следов преступления и своего участия в нем, имеет 

важное практическое значение при расследовании дел данной категории для разоблачения попыток виновных 

водителей избежать уголовной ответственности и для объективного установления доказательственной 

информации в соответствии с реальной действительностью. 
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Мәден А. Ю-31к ҚҚЭУ 

Ғылыми жетекші Экономикалық қатынастарды құқықтық реттеу  

кафедрасының аға оқытушысы Есенов Д.К. 

 

ЕҢБЕК АЯСЫНДАҒЫ ҚҰҚЫҚТЫҚ ҚАТЫНАСТАР 

 

Тараптардың жеке еңбек және ұжымдық шарттар негізінде белгілі бір еңбек қызметін жүзеге асыруы 

жөнінде туындайтын жұмыс беруші мен қызметкер арасындағы қатынастар еңбек қатынастары деп танылады. 

Мемлекеттік мекемелер мен ұйымдарға қызметкер ретінде жеке еңбек шарты бойынша жұмысқа алынған 

тұлғалардың немесе өзге де жұмыс берушілерді жалдану бойынша жұмыс істейтін қызметкерлердің еңбегін 

қолдануға байланысты қатынастар ғана еңбек заңдарымен реттеледі. Еңбек құқықтық қатынастары – бұл еңбек 

шарттары кезінде туындайтын, жұмыскер түрінде еңбекке және одан туындайтын олармен тығыз байланысты 

құқықтық қатынастарға қатысу себебі бойынша азаматтық заң қатынастары. Еңбек құқықтық қатынастары 

өздерінің мазмұны бойынша өзіне еңбек ұжымдары құрамында еңбек қызметті процесінде жұмыскер мен 

жұмыс беруші арасында туындайтын әртүрлі құқықтар мен міндеттердің тұтас кешенін енгізетін күрделі 

құқықтық мен міндеттердің тұтас кешенін енгізетін күрделі құқықтық қатынас болып саналады.Құқықтар мен 

міндеттер жұмыскер маңызды жақтары болып саналады. Еңбек құқықтар қатынастарында азаматтық 

еңбекке,демалуға,еңбек ақы алуға құқықтары жүзеге асырылады.  

Әрбір құқық қатынастарында қатынастың субьектілері деп аталатын қатысушылары болады. Еңбек 

құқықтық қатынастарының субьектілері болып мыналар танылады: азаматтар, жұмыс берушілер,кәсіподақтар, 

мемлекеттік органдар.Шетелдік заңды тұлға филиалының немесе өкілдігінің басшысы осы заңды тұлға атынан 

жұмыс берушінің барлық құқықтарын жүзеге асырады және барлық міндеттерін орындайды. Жеке және заңды 
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тұлғалар нормативтік құқықтық актілер, сот шешімдері, сондай-ақ құрылтай құжаттары не сенімхат негізінде 

өздеріне берілген өкілеттіктер шегінде қызметкерлердің немесе жұмыс берушінің мүдделерін білдіреді.  

Еңбек құқығымен реттелетін қатынастар жүйесін екі топқа бөлуге болады. Оның біріншісі жетекші орын 

алатын еңбек құқықтық қатынастары, ал екінші топқа еңбек қатынастары мен тығыз байланыстағы еңбек 

қатынастарынан бұрын, олармен қатарлас жүретін және солардан туындайтын қатынастр. Екінші топтағы 

қатынастардың бәрі еңбек қатынастарынан тысқары дербес маңызы болмайды және еңбек қатынастары қазіргі 

кезде болып отырғанда, не бұрын болғанда, не олар болашақта болатын болса ғана туындай алады. Еңбектік 

қарым-қатынастың негізгі пайда болуы өзгеруі және толықтырылуы еңбекке тығыз байланысты қарым–

қатынасы. Еңбек құқығы саласындағы құқық қатынастары жүйесі мыналарды қамтиды: 

- еңбек құқықтық қатынастары; 
- еңбекке орналастыру жөніндегі құқықтық қатынастар; 
- ұйымдастыру – басқару құқықтық қатынастары; 

- ұжымдық шарттың құқықтық қатынастары; 
- қызметкерлерді кәсіптік даярлау және олардың біліктілігін арттыру жөніндегі құқықтық қатынастар; 
- еңбектің қорғалуын және еңбек заңдарының сақталуын қадағалау жөніндегі құқықтық қатынастар; 
- еңбек дауларын қарау жөніндегі құқықтық қатынастар.  
Жеке еңбек шарты негізінде туындайтын еңбек құқықтық қатынастарын мердігерлік, тапсырма, қызмет 

көрсету және т.б. шарты бойынша ұйымдар үшін қандай да бір нақты жұмысты орындаған адамдардың еңбекке 

қатысуы жөніндегі басқа қатынастардан ажырата білген жөн. Аталған шарттар негізінде еңбек қатынастары 

емес, азаматтық-құқықтық қатынастардың аражігін айырудың практикалық маңызы бар. Өйткені,еңбек 

құқықтық қарым-қатынастарға түсуші қызметкерге еңбек заңдарында белгіленген тәртіппен жыл сайынғы 

еңбек демалысы беріледі, еңбекке уақытша жарамсыз болған кезеңге жәрдемақы төленеді және т.б. Ал 

азаматтық-құқықтық шарттар негізінде тек мүліктік, сондай-ақ мүліктік қатынастарға байланысты мүліктік 

емес жеке қатынастар туындайды. 

Құқық қатынастарына қатысушылардың арасында қатынастардың мазмұмын құрайтын белгілі бір 

құқықтар мен міндеттер пайда болады. Олай болса еңбек қатынастарын өзге құқықтық қатынастардан 

ажыратудың мынадай үш ерекше белгілері бар:  

1. Олар жеке еңбек шарты негізінде нақты кәсіпорынның еңбек ұжымына мүше болған қызметкердің 
кіруімен туындайды; 

2. Еңбек қатынастары бойынша қызметкер белгілі бір мамандық (кәсіп), біліктілік немесе қызмет 
бойынша жұмыс атқару міндетін өзіне алады, ал ұйым аталған жұмыстың орындалуы үшін қажетті еңбек 

жағдайларын жасау міндетін алады; 

3. Еңбек қатынастарының тараптары – қызметкер де, жұмыс беруші де ішкі еңбек тәртібі ережелеріне 

бағынады.  

Бұл құқықтық қатынастардың бәрі қызметкердің еңбегіне байланысты туындайды, бірақ пайда болу, 

өзгеру тоқтатылу негіздері мен мазмұны жағынан ерекшелінеді. 

Еңбек қатынастарының туындау негіздері: Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген 

жағдайларды қоспағанда, еңбек қатынастары қызметкер мен жұмыс берушінің арасында осы Кодекске сәйкес 

жасалған еңбек шартының негізінде туындайды. Қазақстан Республикасының заңдарында, құрылтай 

құжаттарында, жұмыс берушінің актілерінде белгіленген жағдайларда және тәртіппен еңбек шартын жасау 

алдында: 

- лауазымға сайлану (сайлау); 

- тиісті лауазымға орналасуға  конкурс боынша сайлану; 
- лауазымға тағайындау немесе лауазымға бекіту; 
- заңда уәкілеттік берілген органдардың берілген квота есебіне жұмысқа жіберуі; 
- еңбек шартын жасасу туралы сот шешімін шығару рәсімдері болуы мүмкін. 
Еңбек қатынастары, осылармен байланысты азаматтық-құқықтық қатынастар сияқты, келісім-шарттық 

бастамаларға негізделген және ақылы сипатқа ие. Бұдан басқа, еңбек және азаматтық заңнамалар салаларының 

арасында генетикалық байланыс бар, өйткені еңбек құқығы кезінде азаматтық құқықтан бөлініп шыққан. 

Сондықтан, әр түрлі салаларға тиесілілікті сипаттайтын пәннің дербестігіне қарамастан, еңбек құқығының 

дамуына азаматтық құқық принциптері мен әдістері әсер етпей қоя алмайды. Бұны, ең алдымен, құқықтар мен 

міндеттерді белгілеудің диспозитивтік сипатының басымдығы, құқықтық қатынастар субъектілерінің теңдігі, 

құқықтарды және заңмен қорғалатын мүдделерді қорғау тәртібі және т.б. айғақтайды. 

Азаматтық құқықтың зерттеу тақырыбына еңбек шартына (контрактқа) негізделетін еңбек 

қатынастарымен жақын жанасатын қоғамдық қатынастар кіретіндігі белгілі. Бұл – тұрмыстық мердігерлік, 

тапсырма, әдеби тапсырыс келісім-шарттарын және т.б. орындау жөніндегі қатынастар. Көрсетілген 

қатынастарға ортақ белгілер тән: олар еңбекпен байланысты, келісім-шарттық бастамаларға негізделген, ақылы 

сипатқа ие. Алайда олардың арасында олардың әр түрлі салаларға жататындығын білдіретін едәуір 

айырмашылықтар да бар. Әдетте, белгілі бір қатынастарды еңбек құқығының зерттеу тақырыбына жатқызу 

үшін арнайы акті шығарумен бекітілген, қызметкердің еңбек ұжымы құрамында жеке еңбек қызметтерін 

орындауы, сондай-ақ осы қызметкердің ішкі еңбек тәртібіне бағынуы қажет болады. 

Еңбек қатынастарында азаматтар еңбек етуге құқықтарын жүзеге асырады, ал әлеуметтік қорғау 

құқығының реттейтін тақырыбы материалдық қамтамасыздандыруға құқықты жүзеге асыру болып табылады. 
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Еңбек қатынастары барысында еңбекке төленетін ақы қызметкер еңбек ететін ұйымдардың, мекемелердің 

қорларынан шығарылады. Әлеуметтік қорғау құқығы орталықтандырылған қорлардан жәрдемақылар мен 

зейнетақылар төлеуді қарастырады. Оның үстіне, әлеуметтік қорғау құқығы үшін, еңбек құқығындағыдай, 

материалдық төлемдердің келісім-шарттық әдісі тән емес. Азаматтар материалдық қамтамасыздандыруды 

құзырлы органдар қабылдаған құқықтың директивалық нормалары негізінде алады, соған байланысты олар 

тараптардың келісімімен өзгертіле және нақтыландырыла алмайды. 
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МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ БРАЧНО-СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Кардинальные общественные изменения социально-экономического и политического характера, 

произошедшие в последнее десятилетие в Казахстане оказали существенное влияние на трансформацию как 

законодательства в целом, так и на развитие семейного права в частности. Развитие законодательных основ 

свободы передвижения предполагает сегодня активизацию миграционных процессов и возможность не только 

выезда граждан Казахстана за рубеж для обучения и стажировки  за границей, для  смены местожительства, для 

выезда с целью работы, но и въезд иностранных граждан с целью создания и развития деловых связей, которые 

строятся на  частноправовых отношениях с «иностранным элементом».  

Возможность тесных партнерских отношений и контактов, возникающих в ходе сотрудничества и 

свободного общения, обуславливает рост количества браков с участием иностранцев и лиц без гражданства, 

проживающих за рубежом. 

Эти тенденции подтверждают данные Управления актов гражданского состояния Министерства 

Юстиции и служб (отделов) ЗАГС Карагандинской области. В частности только за первое полугодие 2015 года 

в Карагандинской области зарегистрировано 265 браков с иностранными гражданами, что составило 6,2% от 

общего количества браков, зарегистрированных за данный период. Количество браков с иностранными 

гражданами в первом полугодии 2015 года по Карагандинской области не только уменьшилось по отношению к 

соответствующему периоду прошлого 2014 года на 10 браков, но произошло снижение их доли в общем 

количестве на 0,6 процента. Однако не столь важна динамика показателей, сколько важно выявление 

существенности и признание  факта реальности  таких браков и на территории Карагандинской области и на 

территории республики в целом. Рост числа браков обуславливает появление процедур разводов и споров как 

неимущественного, так и имущественного характера, возникающих между супругами, имеющими с точки 

зрения международного права разное гражданство и разное постоянное место жительства. 

Глобализация в области экономических и политических международных отношений содействуют 

развитию частноправовых связей, создает условия для активизации процесса брачных отношений в связи, с чем 

в казахстанской системе права возникают противоречия интересов участников этих отношений, в частности, 

граждан Республики Казахстан за границей.  

Своевременность и актуальность развития законодательных аспектов в семейных отношениях 

современного законодательства обуславливает выработку оптимальных мер по защите прав и законных 

интересов лиц, участвующих в брачно-семейных отношениях независимо от гражданской принадлежности. 

Решение назревших проблем в области брачно-семейных отношений требует глубокой и всесторонней 

разработки коллизионных материально-правовых норм, которые будут содействовать урегулированию 

разногласий возникающих между лицами вступающими в брачно-семейные отношения связанными с 

международным характером, позволят подойти к решению наиболее актуальной задачи современной 

цивилистики на примере правового регулирования заключения и расторжения брака с «иностранным 

элементом». 

Эти аспекты не только актуализирует направления исследований с позиции необходимости решения 

проблем заключения и расторжения брака с «иностранным элементом» с теоретической и научной точки 

зрения, а с практической значимости проблем требующих немедленного разрешения. [1, с.21] 

Поскольку вопросы заключения браков с иностранными гражданами и бракоразводных процессов с 

участием «иностранного элемента» в Казахстане получили активное развитие в судебной практике  последних 

лет, то до настоящего времени исследования в данной области носили фрагментарный характер. Увеличение 

числа брачных союзов и отношений международного характера, сопровождающихся ими в отечественной и 

международной практике указывают на переосмысление значимости исследований не только в области 

коллизионного, но и материального законодательства иностранных государств, и казахстанского 

международного частного права. Это еще и связано с тем, что формирование качественно новой правовой 

системы требует изучения и осмысления и международных, и национальных норм права иностранных 



573 

государств, что, несомненно, создаст условия для интеграции более прогрессивных их положений в 

законодательство республики Казахстан. Отсюда следует, что формирующаяся научная основа семейного 

законодательства в рамках международных отношений имеет ряд существенных пробелов, а практическая 

необходимость требует выработки оптимальных правовых решений, степень объективности которых напрямую 

зависит от реальности и эффективности современных путей совершенствования законодательства в данной 

области международного частного права. 

Так в 60-80 годы XX века советскими учеными Н.В. Орловой, Г.К. Матвеевым, В.И. Кисилем, И.В. 

Пантелеевой, Н.Г. Швыдак, Н.А. Шебановой проводились фундаментальные исследования вопросов брака и 

развода. Однако их целевая задача стояла в исследованиях либо международного частного права, либо 

семейного права, как отдельной отрасли. В исследованиях не  только не предполагалось комплексного 

рассмотрения вопросов брака и развода, но и решения проблем возникающих в правоотношениях супругов с 

«иностранным элементом», возникающих на стыке двух отраслей права, тем более они не конкретизировались 

и не были ориентированы  на субъект международного  права, каковым является  Республика Казахстан. 

В работах Л.П. Ануфриева, М.М. Богуславский, Г.К. Дмитриева, Л.А. Лунц, Н.И. Марышева, Г.Ю. 

Федосеева и ряда других ученых, неоднократно поднимались и рассматривались теоретические подходы в 

решении вопросов, связанных с решением проблем коллизионных вопросов заключения и расторжения брака, а 

также вопросы личных неимущественных и имущественных отношений супругов в международном частном 

праве. Однако освещение отдельных аспектов брачных отношений в международном частном праве, 

приводимые в их работах было явно недостаточным и не позволяющими рассматривать их приемлемость 

использования в связи их несоответствия реалиям сегодняшнего дня. 

Развитие и укрепление международных связей Казахстана с другими странами, является центральным 

аспектом планомерной политики, проводимой государством в целях укрепления ее позиций на международной 

арене и выражается в нарастании объемов гражданского оборота. Это стало следствием создания 

благоприятных условий для активизации миграционных процессов, что в конечном итоге ведет к актуализации 

проблем международного частного права, связанных с необходимостью установления основ правового статуса 

брачно-семейных отношений. 

Брак, как правой аспект семейного законодательства, предполагающий формирование социального 

института семьи означает образование союза между лицами, именуемыми в этих отношениях супругами. 

Члены общества своим сознанием и поведением признают и стремятся к созданию семьи, не только с целью 

изменения их общественного статуса, а для дальнейшего  развития, функционирования и укрепления данного 

союза, с периода его правого закрепления и на протяжении всей их ней личной жизни. Стремление создания 

семьи, с морально-этической стороны направлено на ее развитие, укрепление, воспитание детей, в 

совокупности представляющие ассимиляцию составных частей семьи в сложный комплекс взаимодействия 

супругов и детей, отношения между которыми подвержено изменениями основ семьи вызванными  

воздействиями как личных, так и общественных факторов, в связи с чем, по мнению исследователей, 

претерпевает кризис.  

Если с этической точки зрения брак – это общественный союз основанный на человеческом сознании, 

желании стремлении к объединению партнеров для дальнейшего совместного развития семейных отношений 

не акцентированных на место его совершения, то в правовых основах международного частного права место 

заключения брака является центральным решающим аспектом законодательных норм, так как устанавливает 

факт признания его действительным на территории одного государства или признания недействительным на 

территории другого. Выделение места заключения брака в качестве законодательного базиса продиктовано 

удобством и простотой процедур практической стороны данного подхода. Например, в ряде государств 

правовая система закрепляет институт семейного права как констатацию факта и придания «юридическую 

силу» заключения брака, предполагающего, что в будущем он может повлечь правовые последствия. В любой 

другой области применения различного правового регулирования к одинаковым фактическим обстоятельствам 

составляет основания возникновения коллизии и в области семейно-брачных отношений в том числе. 

Касательно коллизионных норм определяющих выбор права, регламентирующих материальные условия 

возможности для вступления в брак, в перспективе может быть признан действительным. С позиции 

действующих на сегодняшний день правовых актов и процедур заключения брака регламентированных 

семейным законодательством Республики Казахстан оно предполагает возможность его заключения между 

гражданами Казахстана, так и иностранными гражданами и лицами без гражданства.  

В системе семейного права брачный договор, заключающийся на добровольной основе и с определением 

имущественного распределения на усмотрение супругов, рассматривается сегодня как одно из наиболее 

эффективных средств защиты имущественных прав и интересов, как супругов, так и детей. Возникновение 

брачного договора стало следствием непредсказуемости правовых последствий заключения брака, связанных с 

созданием семьи, и изменениями происходящими на протяжении развития семейных правоотношений, 

подверженных возникновению ряда новых событий, включающих, например рождение детей и определяющих 

их новый не только социальный, но и правовой статус, формирующий правоотношения между родителями и 

детьми, включающий большой комплекс семейных взаимоотношений.  

Расторжение брака, как отмена факта существования семейного союза рассматривается в нормах права 

как его правовое последствие. Развод или распад семьи это негативное последствие не только для ее членов, но 

для общества в целом, так как влечет за собой наступление ряда неблагоприятных последствий для других 
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членов семьи, особенно для несовершеннолетних детей, для которых разрыв семейных отношений между 

родителями зачастую наносит глубокую психологическую травму. Кроме того развод и его последствия 

касаются не только имущественной стороны, состоящего в его разделе между бывшими супругами, но требует 

от детей с еще недостаточно крепкой психикой, делать выбор между родителями, с кем ребенок хочет остаться. 

Особенно болезненно происходит решение вопросов, связанных с обеспечением детей, включающих выплату 

алиментов на содержание, не менее болезненно происходит решения вопросов о разделе имущества и многих 

других вопросов, возникающих при прекращении брака. 

В процессе развода дети являются слабо защищенными, но имеют приоритетное право на стабильную 

благополучную жизнь, условия которой должны им обеспечить хорошее воспитание, гарантии сохранения им 

здоровья поэтому сохраняют право на имущество, включая денежные средства. 

Независимо от обстоятельства рождения, рожден ли он в браке или вне брака, ребенок должен быть 

воспитан. Признание и охрана жизни, здоровья, свободы, прав и законных интересов, чести и достоинства 

ребенка как личности  является приоритетным направлением в политике Республики Казахстан, что 

законодательно закреплено в конституции. Определения юридического и законодательного закрепления 

правового статуса ребенка основано на том, что его права нуждаются в особой защите со стороны государства и 

общества, так имеют первостепенное значение в государственной политике государства. Исходя из этого, 

правовой статус ребенка в совокупности представляет гарантированных законом прав и защиту интересов 

ребенка и отграничивает правоотношения, в которые он может вступать. Естественно-правовые начала 

необходимые для жизни ребенок приобретает с момента рождения как личные права, гарантированные 

конституционными основами государства. Ребенок должен полноценным членом общества, как физически, так 

и морально, для чего он должен быть надлежащим образом воспитан, при этом важно, чтобы он осознавал себя 

личность, адекватно оценивал, что без помощи родителей ему не обойтись.  

Дети, в силу их возрастного развития не всегда готовы и могут прибегнуть к помощи правозащитных 

организаций. Поэтому защита детства и механизм ее эффективного осуществления в правовой практике не 

только Казахстана, но многих государств, на сегодняшний день является актуальной темой, так как мало 

исследован. Тем не менее, нельзя не отметить, что и в программном стратегическом документе социально-

экономического развития  «Казахстан – 2030» и в стратегии «Казахстан-2050», [2] одним из главных 

стратегических приоритетов является обеспечение конституционных гарантий детей на получение образования, 

на гарантированную защиту их прав и интересов со стороны государства. 

Детство ребенка это главный этап его психофизического развития, период, в процессе которого 

формируется его мировоззрение как личности, формируется его отношение к жизни, к окружающей 

действительности, происходит процессе его адаптации к условиям жизненной среды законов ее развития, 

осознания его жизненной позиции в целях подготовки его к дальнейшей самостоятельной жизни. Основой 

осуществления государственной политики в области прав и интересов ребенка стало принятие государством 

международного правового акта Закона «О правах ребенка». Развитие государственной политики в области 

подрастающего поколения строится сегодня на  активизации внимания и поддержка развития правовых 

механизмов, в центре которых ювеналогия. Зачаточное развитие ювеналогии в казахстанской юридической 

практике и обилие проблем в вопросах защиты детства ребенка, указывают на дисбаланс правового поля, 

требующего развития данной сферы права в области, в которой еще очень много «белых пятен», так как и эти 

правовые вопросы в юридической практике Казахстана еще недостаточно изучены. 
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ЖЕСТОКОСТЬ К ЖИВОТНЫМ-ПОРОК СОВРЕМЕННОСТИ 

 

Величие и моральный прогресс нации можно измерить тем, 

как эта нация относится к животным. 

Мохандас Карамчанд Ганди 

 

Статья 316 УК РК предусматривает ответственность лиц за жестокое обращение с животными. Она 

регламентирует, что жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель или увечье, если это деяние 

совершено из хулиганских побуждений, или с применением садистских методов, либо в присутствии 

малолетних, наказывается штрафом в размере до двухсот месячных расчетных показателей либо 

исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до ста 

восьмидесяти часов, либо арестом на срок до шестидесяти суток. Усиливается ответственность если то же 
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деяние, совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой. [1] 

Также в нашей стране жестокое обращение с животными может быть связано со статьями 187, 257, УК РК. [2] 

Окружающий мир полон жестокости и насилия, но, если человек хотя бы способен обратиться за 

помощью, может себя как-то защитить, знает о своих правах, то животные лишены подобных возможностей. То 

и дело все мы слышим истории о жестоком обращении с животными, появляются различные материалы в 

средствах массовой информации, всемирной паутине, которые подтверждают, что стоит всерьез задуматься о 

том, что защита прав животных и пропагандирование гуманного отношения к животным сегодня необходимы 

как никогда. 

Резонансная история произошла 30 марта 2016 года в Кропоткине. 17-летние студентки поймали 

маленькую собачку, которая жила на территории колледжа, и, развлекаясь, они зажгли петарду и засунули 

собаке в пасть. Бедняжке разорвало морду и выбило глаз, - рассказала зоозащитник Наталья Данилейко в 

интервью одной из местных газет. В пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю сообщили, что в полицию 

Кропоткина сообщений об издевательствах над животными не поступало, а значит, виновные этого ужасного 

преступления останутся безнаказанными. [3] 

И так происходит в большинстве случаев. Свидетели издевательств над животными не считают нужным 

тратить свое время на подачу заявления в милицию, ведь у каждого полно своих дел и хлопот, но кто, если не 

мы, небезразличные люди, может спасти беззащитных животных от зверских издевательств?  

Не мало случаев жестокого обращения с животными происходит и в нашей стране.  В октябре прошлого 

года одиннадцатиклассники школы № 1 г. Актау получили в конференцию класса в «WhatsApp» фотографию 

щенка с отрезанными под корень ушами и хвостом. Эту собаку Юту несколько месяцев назад принесли  парню 

11-ти класснику. Щенок – помесь алабая и дворняги. Школьники решили купировать бедняге уши и хвост. 

Позвав друзей,  подростки провели экзекуцию самостоятельно. А потом, сфотографировав несчастного, 

выставили его на торги в социальной сети. Сразу после этих фотографий последовали предложения купить 

щенка, иначе судьба его будет предрешена. [4]  

А.Н. Игнатов писал: «Бессмысленное уничтожение животных, их истязание и мучение не только 

оскорбляют нравственные чувства граждан, но и, совершаясь на глазах детей, развивают в них такие 

отрицательные качества, как жестокость и душевная черствость, равнодушие к страданиям живого существа, 

способствуют формированию садистских наклонностей, т.е. наносят огромный вред их воспитанию»[5]. 

Жестокое обращение с животными является одним из самых действенных средств разрушения нравственности 

вообще и привития преступных наклонностей детям и подросткам.  

Проявление жестокости по отношению к животным, развивает у детей и подростков низменные 

нравственные начала. Те подростки, которые воруют и загоняют до смерти лошадей в нашей сельской 

местности или в других населенных пунктах, поджигают горящим факелом собак, естественно, в будущем не 

будут уважать и человеческую жизнь. Судебная практика показывает, что многие из тех лиц, кто совершает 

тяжкие преступления против личности, начинали с издевательств над животными. 

Поднимая проблему жестокого обращения с животными, мы не можем не затронуть проблему 

воспитания современной молодёжи, так как эта категория людей наиболее агрессивна по отношению к 

животным. Насилие с экрана телевизора, ненормальная обстановка в молодёжной среде часто выливаются в 

жестокое обращение с животными. В семьях, где ребенок был свидетелям бытового насилия или сам являлся 

его жертвой, согласно исследованиям, дети вырастают гораздо более склонными к жестокости по отношению к 

животным. [6] 

Многие социальные проблемы - бытовое насилие, плохое обращение с пожилыми людьми, жестокость 

по отношению к детям, а также беспризорность, бродяжничество и преступность несовершеннолетних - 

проистекают из семейного воспитания, или его отсутствия. Эти проблемы, которые изначально возникли как 

сугубо межличностные, давно уже перешли в категорию общественных. 

Проблема бездомных животных является одной из наиболее серьезных в нашей республике. Методы, 

которыми сейчас решается эта проблема - жестоки и неэффективны. В Фонд «KARE-Забота» еженедельно 

поступают обращения от граждан, ставших свидетелями жестокого отлова собак. Часто сообщается о том, что 

отлов происходит днем, на глазах у детей, хотя это зрелище психологически травмирует и взрослых. Нередко 

встречаются случаи поголовного истребления животных, в число которых зачастую попадают собаки, которых 

хозяева выпустили погулять. Эта проблема возникла из-за того, что в нашей республике не существует 

нормативно-правового акта, который бы регулировал вопросы гуманного сокращения численности бездомных 

животных. Мы живем в цивилизованном обществе, а жестокая расправа с животными просто несовместима с 

понятиями гуманности и нравственности. 

К выбору такой темы для статьи меня подтолкнули фото  передвижного дельфинария в городе Темиртау, 

которые я увидела на днях в популярной социальной сети.  Недавно в Сети появились фотографии, сделанные, 

предположительно, с нынешнего места дислокации дельфинария. На фото видно, что дельфинов держат не в 

самых комфортных условиях: в открытых и тесных баках находятся сразу несколько животных.  

В природе дельфин на протяжении суток преодолевает 100 и более километров и погружается на 

глубины в 200 метров и более. Никакой дельфинарий не способен обеспечить пленнику-дельфину такие 

возможности. Ультразвук, издаваемый дельфином при движении, искаженный и многократно отраженный в 

условиях бассейна, дезориентируют его и наносит огромный ущерб, часто приводя к нарушению слуха и к 

психическому срыву. Хлорированная вода, обработанная антисептиками и медным купоросом, подсоленная 
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поваренной солью с растворенными в ней продуктами метаболизма, повреждает кожу, глаза, язык и зубы - в 

результате - дисбактериоз, слепота, кожные инфекции, гниение заживо, и как итог - отказ печени.  

Работа передвижного дельфинария и условия содержания в нем неоднократно критиковались 

практически во всех городах гастрольных туров. Сообщения о призывах активистов к бойкоту представлений 

дельфинария в 2015 году неоднократно появлялись в СМИ многих городов России, Казахстана и Кыргызстана. 

Мир находится на пороге новой эры, в которой рабство животных не может быть нормой. [7] 

Во множестве цивилизованных стран существует суровое законодательство, касающееся данной 

проблемы. В Бразилии использование морских млекопитающих для развлечения незаконно. В Англии все 

дельфинарии закрылись под влиянием протестов общественности. В Израиле импорт дельфинов для 

использования в развлечениях запрещен. В США, в штате Южная Каролина дельфинарии полностью 

запрещены, в других штатах действуют законы,ограничивающие содержание в неволе морских 

млекопитающих. В Украине запрещены передвижные дельфинарии. По моему мнению, именно такое 

законодательство является одним из показателей цивилизованности страны. Во всех странах мира, кроме 

России, Казахстана, Белоруссии и Индонезии, передвижные дельфинарии запрещены, так как подобные 

условия содержания морских млекопитающих не только жестоки, но и не приемлемы. 

Защита прав животных необходима, животные, несомненно, имеют право на то, чтобы их оберегали от 

жестокого обращения, издевательств или ненадлежащего содержания, в результате которого они страдают. 

Животные — это не материал для проведения опытов или пособие для научных экспериментов.  

Однако, многолетняя практика организации ОФ «KARE - Забота» по защите животных, показывает, что, 

несмотря на наличие законодательных актов, зачастую закон бессилен в случаях вопиюще жестокого 

обращения с животными. Во-первых, мало, кто знает о существовании статьи за жестокое обращение к 

животным, а во-вторых, при случае никто ее не вспоминает.  

В соответствии со статистическими сведениями в Казахстане в 2014 году было зарегистрировано 63 

факта расследования, по поводу жестокого обращения с животными. По результатам расследования к 

уголовной ответственности привлечены всего 15 лиц. Остальные либо приостановлены в связи с не 

установлением лиц, либо прекращены за отсутствием состава преступления. За 2015 год, зарегистрировано 172 

заявлений и сообщений по таким фактам. К уголовной ответственности привлечены 16 лиц. Всего 31 человек за 

два года по всей стране. В МВД не скрывают – большинство таких преступлений совершают 

несовершеннолетние. [8] 

Проблема жестокого обращения с животными стара как мир и актуальна в наше время как никогда. Мы 

живем в такое время, когда растет жестокость, когда материальное вытесняет духовное, когда оказались 

дефицитом такие понятия как милосердие, гуманность и отзывчивость. Причина жестокого обращения с 

животными в упадке нравственности человека и общества. Безусловно, на фоне мировых проблем, таких как 

терроризм, экономический кризис, коррупция, нищета, голод и неграмотность, проблема жестокого обращения 

с животными считается малозначимой в современном обществе. Но эта проблема существует, и ее нужно 

решать, иначе моральные ориентиры наших детей, и общества в целом, окончательно сойдут на нет.  

Во-первых, большое количество случаев жестокого обращения с животными можно было бы 

предупредить с помощью доработки существующих правил. Формулировки статьи 316 УК РК настолько 

неясны, толкования к ней, которыми руководствуются следователи настолько размыты, что довести дело до 

суда и возбуждения уголовного дела очень и очень сложно. Так, например, статья 316 Уголовного Кодекса 

должна отражать определение жестокого обращения с животными, указанного в Модельном Законе об 

обращении с животными, а именно: «Жестокое обращение с животными — побои, истязания, разрушение мест 

обитания, нарушение зоотехнических, зоогигиенических, ветеринарно-санитарных норм и правил, иное 

действие (бездействие), влекущие увечье, травму, истощение от длительного голодания или гибель животных, 

жестокое умерщвление животных, а также иные действия, противоречащие установленным законодательством 

правилам и принятым в обществе нормам гуманного отношения к животным». 

Во-вторых, в Казахстане нужен единый закон о животных, именно закон, а не нормативно-правовой акт, 

который будет защищать животных не только теоретически, но и практически. И, чтобы каждый человек, 

жестоко обращающийся с беззащитным живым существом, знал, что он будет справедливо наказан.  

При этом предлагаемые законы должны быть направлены не только на защиту животных, но и 

способствовать оздоровлению нравственного состояния нашего общества.  

В- третьих, в целях формирования высокой культуры граждан при обращении с животными, воспитания 

и укрепления у граждан нравственного и гуманного отношения к животным, недопущения жестокого 

обращения с животными, обеспечения безопасности, иных прав и законных интересов граждан при обращении 

с животными, необходимо осуществлять просвещение и воспитание граждан в области обращения с 

животными,  

По-моему, было бы неплохо иметь отдельные подразделения или отделы полиции, которые занимались 

бы только пресечением и расследованием случаев жестокого обращения с животными. Такова практика многих 

развитых стран, таких как США, например.  

Неприятной особенностью, является то, что большинство таких преступлений совершают 

несовершеннолетние, а иногда даже дети, которых нельзя привлекать к уголовной ответственности.  В таких 

случаях, наказание должны понести родители. Для нас абсолютно нормально видеть детей, до смерти 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000176276
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мучающих кошек, щенков и голубей. Если же подобное произойдет на Западе, такого ребенка посчитают 

психически нездоровым, и его родители будут привлечены к ответственности. 

Для того чтобы обратить внимание людей на факты жестокого обращения с животными, нужно, как 

минимум, начать вести мониторинг таких случаев. На каждый отдельный случай должны реагировать 

чиновники, полицейские и СМИ. Только тогда можно будет говорить о реальной возможности решения 

проблемы. 

Изучение данной проблемы сегодня необходимо, как необходимо вообще участие государства в том, 

чтобы в обществе были законы, защищающие нравственность, и, естественно, нужно предусмотреть механизмы 

реализации таких законов. Существуют сотни животных, которые умирают каждый год от бездумных действий 

человека. Люди, которые делают это, ни в коей мере не имеют право называться человеком. Каждый из нас, в 

обращении с животными должен регулироваться не только законом о животных, но и собственными 

моральными устоями, которые должны закладываться в семье. Защита животных должна быть приоритетом для 

каждого уважающего себя человека.  
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БОРЬБА С ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОНТРАБАНДОЙ ПОСРЕДСТВОМ ДОСУДЕБНОГО 

РАССЛЕДОВАНИЯ  

 

Осуществляемая в Республике Казахстан реформа правоохранительных органов обуславливает 

повышенное внимание к криминогенной обстановке в стране, которая продолжает оставаться напряженной. 

Под влиянием кризисных явлений в финансово-экономической сферах общества происходит значительный 

рост преступности в целом и изменение её структуры, в частности, рост преступлений против личности.   

Одним из наиболее опасных экономических преступлений в Республике Казахстан является 

контрабанда. Контрабанда относится к преступлениям, попадающим в сферу криминальной деятельности 

организованных преступных групп, участниками которых становятся товаропроизводители, участники 

внешнеэкономической деятельности, торговые посредники, мелкие торговцы товаром, работники 

транспортных предприятий, таможенных служб и др. Контрабандным путем из Казахстана, как правило, 

вывозят различные товары и продовольствие. Незаконно ввозятся на территорию РК, в основном, дешевые 

товары народного потребления подержанные транспортные средства, наркотики, психотропные и 

сильнодействующие вещества. Наибольшее число выявленных фактов контрабанды, образующей состав 

соответствующего преступления, отмечено на границах с бывшими союзными республиками, а также по всему 

периметру сухопутных и воздушных границ Республики Казахстан[1, 78].  

Предотвращение, раскрытие и расследование контрабанды представляет собой одну из наиболее важных 

задач правоохранительных органов. Распространенность экономической контрабанды в современном обществе и 

трудности, возникающие при их раскрытии и расследовании, заставляют науку криминалистику искать новые 

приемы в методике расследования. Если раньше подавляющее количество экономической контрабанды 

совершалось в упрощенных формах, то теперь на передний план выходят совершенное действе замаскированное 

сложными формами совершения, совершенные из корытных побуждений, совершенные по заказу, на почве 

финансовых, коммерческих, политических отношений, которые могут сопрягаться убийствами, похищением 

людей, оружия, автомашин, с захватом заложников, с наркобизнесом и другой преступной деятельностью. 

С развитием научно-технических средств преступники выбирают все более изощренные способы 

совершения преступлений, выявление, раскрытие и расследование которых требует от следователя мобилизации 

всех его усилий, высокого профессионализма, знания и умелого применения на практике новейших достижений 

науки криминалистики. К сожалению, в настоящее время при нестабильной финансовой и экономической 

обстановке отечественного государства наблюдается повышение агрессивности граждан, их нежелание оказывать 

содействие правоохранительным органам и, как следствие, увеличение в абсолютном и относительном выражении 

числа данного вида преступления. Не может не вызывать опасений рост экономической контрабанды. Такое 

положение дел дестабилизирует обстановку в нашем обществе, подрывает уверенность граждан и пагубно влияет 

http://www.livekuban.ru/
http://astanatv.kz/news/show/id/42323.html
http://www.kare.kz/sites/default/files/baideldinova_domestic_violence_1.pdf
http://www.meta.kz/incident/1053499-delfinariy-v-temirtau-proverit-prirodoohrannaya-prokuratura.html
http://astanatv.kz/news/show/id/42323.html?print=1
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на экономику страны. Лишь быстрое, полное, качественное расследование уголовных дел и реализация принципа 

неотвратимости уголовной ответственности за каждое совершенное преступление способно изменить ситуацию. 

Большая социальная опасность экономической контрабанды, имеющая тенденции своего роста, а также 

существующие недостатки в организации расследования и обусловили выбор темы, как достаточно актуальной 

и важной. 

Научная новизна и практическая значимость дипломного иисследования, заключается в том, что автор с 

позиций межотраслевого подхода комплексно рассмотрел теоретические и практические вопросы методики 

расследования экономической контрабанды. Кроме этого, новизна  исследования заключается в том, что в ней 

автор сделал попытку по-новому рассмотреть спорные и нерешенные вопросы, имеющие принципиальное 

научно-практическое значение при расследовании указанных правонарушений, а также попытался обосновать и 

сформулировать ряд отличающихся новизной выводов и предложений.  

Как показывает анализ практики, экономическая контрабанда наиболее часто совершаются путем не 

уплаты таможенных пошлин или скрытия товаров подлежащих декларированию. Раскрытие и расследование 

подобных преступлений требует скрупулезного исследования полученных данных и корректного 

использования обычных средств доказывания. 

Более редкими, но и более сложными для расследования является незаконный вывоз под прикрытием с 

иностранными инвестициями и совместных предприятий. За рубеж вывозятся сырьевые товары, полезные 

ископаемые и очень часто все это сопровождается взяточничеством, хищением и уклонением от уплаты 

налогов и пошлин. Такие ситуации требуют от следователя полной мобилизации всех его профессиональных 

знаний, навыков и умением оперировать информацией и ресурсами органов дознания. 

Весь процесс раскрытия экономической контрабанды является непрерывным процессом выдвижения и 

проверки версий. Начиная с момента получения первого сообщения о намерении незаконным способом 

вывести или ввести товар на таможенную территорию и до осуществления не правовой таможенной очистки. 

Следователь обычно осуществляет проверку общих, типовых версий о причинах произошедшего события. В 

ходе следственных и розыскных мероприятий следователь получает новые данные, позволяющие определить 

наиболее вероятное предположение. 

Направление расследования по установлению обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному 

делу, во многом определяется сложившейся следственной ситуацией на начальном, последующем и 

заключительных этапах расследования. Характер таких ситуаций определяет круг, последовательность, 

направление и содержание следственных действий, негласных следственных действий  и оперативно-

розыскных мероприятий. 

Необходимым условием успеха в выявлении, раскрытии и расследовании рассматриваемых 

преступлений является заранее спланированная оперативно-тактическая комбинация по задержанию 

преступника. Это обуславливает создание постоянно действующих следственно-оперативных групп по 

расследованию службами экономических расследовании при комитете государственных доходов МФ РК. 

Эффективность и целенаправленность работы следователя по уголовному делу обеспечит 

сформулированные в настоящем исследовании типичные следственные версии. Организация проверки таких 

версий предполагает проведение следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий с 

использованием различных тактических приемов. 

Основные задачи при расследовании экономической контрабанды решаются путем сочетания 

следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, а также с использованием различных 

технических средств фиксации. 

Анализ использования специальных научных познаний в расследовании указанных преступлений 

позволяет сделать вывод о том, что следователю необходимо максимально использовать  помощь различных 

специалистов в своей организационно-управленческой деятельности, при проведении отдельных следственных 

действий и производстве широкого круга экспертных исследований. 

Проведенное исследование показывает, что в качестве признака экономической контрабанды  могут 

выступать самые различные обстоятельства. 

Расследование контрабанды осуществляется в правовых рамках, предусмотренных уголовно-

процессуальным законодательством. Однако, в уголовно-процессуальном кодексе Республики Казахстан не 

получили законодательного закрепления ряд положений, разработанных криминалистами, что создает 

определенные трудности для лиц, осуществляющих предварительное расследование преступлений. В этой 

связи, их законодательная регламентация - одна из задач, стоящих перед криминалистикой. Организационные 

основы технико-криминалистического обеспечения расследования контрабанды включает организацию 

использования технико-криминалистических средств, находящихся в различных подразделениях таможенной 

службы. При этом особое внимание уделяется технико-криминалистическим средствам экспертно-

криминалистической службы, которые применяются в процессе привлечения специалистов к производству 

следственных действий и при проведении судебных экспертиз. Однако, экспертно-криминалистическая служба 

не в состоянии удовлетворить потребность органов дознания в применении специальных знаний. В этой связи, 

большое значение приобретает организация в оперативных таможнях и таможнях криминалистических 

подразделений. [2, 104]. 

На основе анализа уголовных дел по экономической контрабанде мы пришли к выводу, что хорошо 

налаженное, деловое и рациональное взаимодействие следователя со службой экономических расследований 
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при комитете государственных доходов МФ РК является одним из первостепенных условий, обеспечивающих 

успешное раскрытие и расследование преступлений. Следственные, оперативно – розыскные и иные 

подразделения обладают специфическими, только им присущими средствами и методами раскрытия 

преступлений, поэтому целесообразно использовать эти возможности в комплексе. Каждый из субъектов 

взаимодействия, действуя в рамках своей компетенции с помощью своих средств и методов, в конечном итоге 

стремится к достижению единой цели – быстрому и полному раскрытию преступления и изобличению 

виновных. 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ МЕДИАЦИИ В СВЕТЕ НОВОГО УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

 

Значительное число уголовных правонарушений небольшой и средней тяжести, высокий уровень 

преступности в целом, в том числе и преступности несовершеннолетних, недостаточная защищенность 

интересов потерпевших, необходимость индивидуального подхода к каждому случаю совершения 

противоправного деяния, - эти и многие другие причины обуславливают потребность в выработке новых, 

современных и актуальных механизмов разрешения уголовно-правовых конфликтов. 

Демократические преобразования стран Запада, которые начались задолго до обретения Казахстаном 

независимости, позволили создать в этих странах подлинные институты гражданского общества, которые 

явились предпосылкой новой концепции. Она предоставляла правонарушителю возможность принять 

непосредственное участие в устранении последствий совершенного им преступления, акцентируя внимание на 

интересах жертв преступлений [1, с.3]. 

Слово «медиация», казавшееся таким чужеродным изначально, подведено под законодательную основу 

Законом Республики Казахстан от 28 января 2011 года «О медиации» как право выбора гражданами и 

юридическими лицами способа урегулирования возникшего спора, причем и без обращения в соответствующие 

государственные органы. 

В различных зарубежных странах, в том числе и странах Европы, к примеру, в Австрии, Германии, 

программы медиации в уголовных делах предусмотрены уголовным законодательством, согласно которому 

прокурор вправе направлять уголовные дела для организации посредничества между пострадавшим и 

правонарушителем, по итогам которого возможно прекращение уголовного преследования. В некоторых 

странах медиация преимущественно находит свое развитие как медиация по делам несовершеннолетних. В тех 

странах, где медиация в уголовных делах начинает свое развитие, предпочитают развивать программы в этом 

направлении [2, с.14]. 

Свой тернистый путь в казахстанском уголовном судопроизводстве медиация начала с принятия 

основополагающего законодательного акта, а также внесением изменений в законодательство о медиации. 

Безусловно, в сфере регулирования гражданско-правовых отношений медиация имеет более широкое 

применение в силу характера отношений участников спорных конфликтных ситуаций, но тема применения 

медиации в уголовном судопроизводстве является не менее актуальной. Ведь, несмотря на имеющееся 

законодательное урегулирование, практика применения не имеет достаточного развития. Закон РК «О 

медиации» пока не в состоянии урегулировать все правоотношения в указанной сфере, но, безусловно, дает 

хороший толчок к развитию примирительных процедур. 

В свете реализации Концепции правовой политики Республики Казахстан на 2010-2020 годы вопрос о 

привнесении в процессуальное законодательство и правоприменительную практику элементов 

восстановительного правосудия (медиации, внесудебного урегулирования правонарушений) нашел свое 

отражение. Необходимость внедрения медиации обусловлена как гуманизацией уголовной политики, так и 

необходимостью оптимизации процессуальных процедур. Говоря о перспективах внедрения медиации, 

необходимо, прежде всего, иметь в виду, что восстановительное правосудие представляет собой особое 

направление развития правосудия. В настоящее время под этим термином подразумевается и становящаяся 

практика, и мировоззренческая позиция, и мировое движение. Проблема внедрения элементов 

восстановительного правосудия является сложной, комплексной проблемой, поэтому ее решение должно 

носить взвешенный характер. 

Принцип восстановительного правосудия состоит в том, что бы лицо, совершившее преступление или 

уголовный проступок, раскаялось перед потерпевшим, добровольно загладило причиненный ему вред, 

пропустило себя через пережитые им страдания и помогло справиться с последствиями уголовного 
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правонарушения. В свою очередь для лица, совершившего преступление или уголовный проступок, 

предоставляется возможность встать на путь исправления, в полной мере осознать неправомерность и 

общественную опасность своего деяния, а так же избежать уголовного преследования со стороны 

«бесчувственного» государства. 

Считаю важным отметить отличие медиации по уголовным делам от традиционного рассмотрения и 

разрешения дела по существу в суде. Если провести сравнительный анализ судебного разбирательства и 

процедуры медиации, то можно отметить как минимум следующие принципиальные отличия: 

1. Медиация может применяться только на основе добровольного согласия сторон, на судебное 

разбирательство дела, в общем порядке согласия обвиняемого и потерпевшего не требуется. От медиации 

обвиняемый и потерпевший могут отказаться, от судебного разбирательства - нет. 

2. При применении медиации у сторон есть право на выбор посредника, а вот выбирать судью, который 

будет рассматривать их дело, они не могут. 

3. Судебное разбирательство по уголовному делу носит по общему правилу гласный характер и 

проводится в строго установленном законом порядке. Процедура посредничества конфиденциальна и не носит 

такого формализованного характера. Минимум формальностей в ходе процесса медиации позволяет в 

кратчайшие сроки находить правильное решение по делу. Оперативность посредничества в разрешении споров 

считается самым привлекательным его достоинством в гражданском процессе [3, с.17]. Представляется, что и 

для уголовного судопроизводства в настоящее время этот аспект является не менее значимым. 

4. Принятое в результате медиации решение исполняется сразу же самими сторонами. Судебное решение 

только после возможной проверки и вступления в законную силу приводится в исполнение принудительно и 

сопряжено со значительными затратами и усилиями соответствующих органов государства. 

Все эти отличия свидетельствуют, что медиация действительно является альтернативной формой 

разрешения уголовно-правовых конфликтов, которая в определенных случаях может оказаться более 

оправданной и эффективной с точки зрения обеспечения и публичных интересов, и прав, свобод и законных 

интересов личности в уголовном судопроизводстве, чем рассмотрение и разрешение уголовного дела в суде. 

Считаю, что медиация в судопроизводстве получила бы реальный скачок в развитии, если внедрить ее 

как одну из обязательных стадий досудебного урегулирования, обеспечить медиаторов бюджетным 

финансированием и тем самым помочь судам в решении дел. Эффективность медиации в уголовном процессе 

РК велика, но только время и сложившаяся судебная практика покажут, насколько жизнеспособна 

казахстанская модель медиации, в том числе и при рассмотрении уголовных дел. 
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КЕДЕН ҚЫЗМЕТІНЕ ҚАТЫСТЫ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚЫЛМЫСТЫҚ 

КОДЕКСІНІҢ НОРМАЛАРЫН ЖЕТІЛДІРУ МӘСЕЛЕЛЕРІ 

 

Қазақстан Республикасында 90-шы жылдардан бастап контрабанданың артуы байқалады. Оның 

көлемінің артуы Қазақстанның ұлттық мүдделеріне елеулі қатер төндіреді. Сонымен қатар, контрабанда жиі 

есірткі құралдары мен психотроптық заттардың, қару-жарақ, мәдени және тарихи құндылықтарды саудалаумен 

бірігеді. Ол терроризмнің пайда болуына жағдай жасайды.  

Контрабанда қоғамдық өмірдің барлық салаларына зиян тигізеді. Оның қоғамға қауіптілігі келесіден 

көрінеді: 

- мемлекеттерге, сонымен қатар олардың сыртқы экономикалық қызметіне зиян келтіріледі, себебі 

шығарылатын және кіргізілетін тауарларға бекітілген кедендік баждар мемлекеттердің ұлттық бюджетіне 

түспейді; 

- Контрабандамен айналысатындардың табысы артады, ал ол өз кезегінде олардың құқыққа қарсы 

қызметінің артуына алып келеді.  

Экономикалық контрабанда (ҚР ҚК 234 б.), айналымнан алынған немесе айналысы шектеулі заттардың 

контрабандасы (ҚР ҚК 286 б.) мәселесінің өзектілігін бүгінгі таңда Қазақстанда оның артуы арқылы кері 

жақтарының және оның ұйымдасқан формаларының пайда болуынан байқауға болады. Бүгінгі таңда 

контрабанда ұлттық қауіпсіздік саласына да зиян келтіреді.  

Қазақстанда контрабанданың өсуіне тікелей немесе жанама түрде бірқатар әлеуметтік-экономикалық 

факторлар әсер етеді, жекелеп айтсақ: елдегі қиын экономикалық жағдай, өмір сүрудің төмен көрсеткіші; 
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тауарлардың бағаларының әлемдік экспортқа және ішкі нарыққа сәйкес келмеуі; бұрынғы КСРО 

мемлекеттерінің арасында құрылған жаңа шекара бекеттерінде кеден инфрақұрылымының дамымауы; 

республика шекарасында бақылау жүргізу орындарының заманауи техникалық жабдықтармен төмен 

қамтамасыз етілуі; кеден органдарының мемлекеттік қызметкерлерімен ұйымдасқан қылмыстық топтардың 

байланысуы негізінде кең таралған жемқорлық; халықаралық деңгейде контрабандымен күрес бойынша 

республикалық қауіпсіздік қызметі органдарымен кедендік бақылау органының өзара іс-қимыл жасау 

мәселесінің шешілмеуі. 

Қазақстан Республикасының кеден органдары контрабандаға қарсы қызмет жүргізуде маңызды рөл 

атқарады. Мәселен, 2013 жылы, Қазақстанның кеден органдары тауарлардың жалпы құны 10 млрд астам 

тұратын 645 қылмыстық іс қозғады. [1]. 

Қазақстанның кеден органдарымен құқық қолдану тәжірибесін жүзеге асыру үшін, 1997 жылғы 16 

шілдедегі Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексінің ережелерін дұрыс талқылау маңызды рөл 

атқарады. Ал ол үшін әрбір норма анық жеткілікті көрсетілуі тиіс және әрбір баптың мазмұны атауымен сәйкес 

келуі керек. Алайда, кеден органдары пайдаланатын Қылмыстық кодекстің баптары толық талаптарға сай емес. 

Мысал ретінде талқылап көрейік. Экономикалық контрабанданың құрамы ҚР ҚК 234 бабында көрсетілген:  

«234-бап. Экономикалық контрабанда  

1. Кеден одағының кедендiк шекарасынан кеден бақылауын жанай немесе одан жасырын, не 

құжаттарды немесе кедендiк теңдестiру құралдарын алдап пайдалану арқылы тауарларды немесе өзге де 

заттарды, осы Кодекстiң 286-бабында көрсетiлгендерiн қоспағанда, не декларацияланбаумен немесе күмәндi 

декларациялаумен ұштасқан кедендiк шекарадан өткiзуге тыйым салынған немесе өткiзу шектелген, кедендiк 

шекара арқылы өткiзудiң арнайы ережелерi белгiленген тауарларды, заттар мен құндылықтарды iрi мөлшерде 

өткiзу - мүлкі тәркіленіп не онсыз, бес жүзден бір мың айлық есептік көрсеткішке дейінгі мөлшерде айыппұл 

салуға, не бiр жылдан екi жылға дейiнгi мерзiмге түзеу жұмыстарына, не жүз айлық есептiк көрсеткiшке 

дейiнгi мөлшерде айыппұл салына отырып немесе онсыз үш жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығын 

шектеуге немесе дәл сол мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады.  

2. Нақ сол әрекет:  

а) бiрнеше рет;  

б) адам өзiнiң қызмет бабын пайдаланып;  

в) кеден бақылауын жүзеге асырушы адамға күш қолдана отырып; 

г) аса ірі мөлшерде; 

д) адамдар тобының алдын ала сөз байласуымен жасалса, -мүлкi тәркiленiп бес жылға дейiнгi мерзiмге 

бас бостандығынан айыруға жазаланады.  

3. Осы баптың бiрiншi және екiншi бөлiктерiнде көзделген әрекеттердi:  

а) мемлекеттiк қызметтер атқаруға уәкiлеттi адам не оған теңестiрiлген адам, егер оларды өзiнiң 

қызмет бабын пайдаланумен қатар жасаса;  

б) ұйымдасқан топ жасаса, - мүлкі тәркіленіп, үш жылға дейiнгi мерзiмге белгiлi бiр лауазымдарды 

атқару немесе белгiлi бiр қызметпен айналысу құқығынан айрылып, үш жылдан сегiз жылға дейiнгi мерзiмге, 

ал а) тармағында көзделген жағдайда мүлкi тәркiленiп, жетi жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығынан 

айыруға жазаланады. 

Ескерту. Осы бапта көзделген әрекеттер, егер өткізілген тауарлардың құны бір мың айлық есептік 

көрсеткіштен асса, ірі мөлшерде және егер өткізілген тауарлардың құны бес мың айлық есептік көрсеткіштен 

асса, аса ірі мөлшерде жасалған әрекеттер деп танылады[2]. 

Біздің ойымызша «кедендiк шекара арқылы өткiзудiң арнайы ережелерi белгiленген тауарларды, заттар 

мен құндылықтарды iрi мөлшерде өткiзу» ұғымы олардың құны емес көлемі туралы айтылуы себебінен 

жағымсыз ойлар тудырады. 

Келесі бап - 286-бап. Айналыстан алынған заттардың немесе айналысы шектелген заттардың 

контрабандысы  

1. Кедендiк бақылаудан тыс немесе жасырын жасалған не құжаттарды немесе кедендiк теңдестiру 

құралдарын алдап пайдалана отырып, тауарларды, атап айтқанда есірткі заттарды, психотроптық, күштi әсер 

ететiн, улы, уландырғыш, радиоактивтi немесе жарылғыш заттарды, қару-жарақты, әскери техниканы, 

жарылғыш құрылғыларды, атыс қаруымен оқ-дәрiлердi, жаппай қырып-жоятын қарудың ядролық, химиялық, 

биологиялық және басқа да түрлерiн, жаппай қырып-жою қаруларын жасау үшiн пайдаланылуы мүмкiн 

материалдар мен жабдықтарды кеден одағының кедендік шекарасы және (немесе) Қазақстан Республикасының 

Мемлекеттік шекарасы арқылы өткізу не заңсыз өткізу - мүлкі тәркіленіп, бес жылға дейiнгi мерзiмге бас 

бостандығынан айыруға жазаланады.  

2. Дәл сол әрекет:  

а) бiрнеше рет;  

б) лауазымды адам өз қызмет бабын пайдалана отырып;  

в) кеден бақылауын жүзеге асырушы адамға күш қолдана отырып;  

г) адамдар тобының алдын ала сөз байласуы бойынша;  

д) есірткі немесе психотроптық заттарға қатысты ірі мөлшерде жасалса, - мүлкі тәркіленіп, жеті жылдан 

он екі жылға дейінгі мерзiмге бас бостандығынан айыруға жазаланады.  

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z980000279_#z15
http://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z970000093_#z24
http://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z980000339_#z35
http://adilet.zan.kz/kaz/docs/P97000010S_#z0
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3. Осы баптың бiрiншi немесе екiншi бөлiктерiнде көзделген, ұйымдасқан топ немесе қылмыстық 

қоғамдастық (қылмыстық ұйым) жасаған әрекеттер - мүлкi тәркiленiп, он жылдан он бес жылға дейінгі 

мерзiмге бас бостандығынан айыруға жазаланады.  

4. Осы баптың бірінші, екінші немесе үшінші бөліктерінде көзделген, өте ірі мөлшерде жасалған, есірткі 

немесе психотроптық заттарға байланысты әрекеттер, - мүлкі тәркіленіп, он бес жылдан жиырма жылға дейінгі 

мерзімге бас бостандығынан айыруға не мүлкі тәркіленіп, өмір бойы бас бостандығынан айыруға жазаланады 

[2]. 

Біздің ойымызша, 286 баптың атауы «Айналыстан алынған заттардың немесе айналысы шектелген 

заттардың контрабандысы» өте кеңінен түсіндірілуі мүмкін, бірақ бапта айналыстан алынған заттардың немесе 

айналысы шектелген заттардың барлық түрі көрсетілмеген. Бұл жерде есірткі заттарды, психотроптық, күштi 

әсер ететiн, улы, уландырғыш, радиоактивтi немесе жарылғыш заттарды, қару-жарақты, әскери техниканы, 

жарылғыш құрылғыларды, атыс қаруымен оқ-дәрiлердi, жаппай қырып-жоятын қарудың ядролық, химиялық, 

биологиялық және басқа да түрлерiн, жаппай қырып-жою қаруларын жасау үшiн пайдаланылуы мүмкiн 

материалдар мен жабдықтар тізіліп көрсетілген. Алайда, олардың қатарына порнографиялық және 

контрафактілі өнімдерді және т.б. жатқызуға болады.  

Біз осы бапты және оның мазмұнын сәйкестікке келтіру керек деп есептейміз.  

Қорыта келе, келесіні ұсына аламыз:  

1. «Экономикалық контрабанда» 234 баптың 1 бөлігін жаңа редакцияда қарастыру керек:  

«1. Кеден одағының кедендiк шекарасынан кеден бақылауын жанай немесе одан жасырын, не 

құжаттарды немесе кедендiк теңдестiру құралдарын алдап пайдалану арқылы тауарларды немесе өзге де 

заттарды, осы Кодекстiң 286-бабында көрсетiлгендерiн қоспағанда, не декларацияланбаумен немесе күмәндi 

декларациялаумен ұштасқан кедендiк шекарадан өткiзуге тыйым салынған немесе өткiзу шектелген, кедендiк 

шекара арқылы өткiзудiң арнайы ережелерi белгiленген құны алты мың айлық есептік көрсеткіштен асатын 

мүліктерді өткiзу, - жазаланады...» 

2. 286 баптың «Айналыстан алынған заттардың немесе айналысы шектелген заттардың контрабандысы» 

атауы және оның мазмұнын сәйкестікке келтіру керек.   

 

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі: 

1.2015 жылы ҚР кеден органдарымен жасалған қылмыстар статистикасы. /http://www.inform.kz/rus/article/ 

2. ҚР Қылмыстық кодексі.16.07. 1997 ж. 03.07.2014ж. өзгертулермен, толықтырулармен  
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ҚЫЛМЫС СУБЪЕКТІСІ” ЖӘНЕ “ҚЫЛМЫСТЫҚ ҚҰҚЫҚТЫҚ ҚАТЫНАСТЫҢ СУБЪЕКТІСІ” 

ҰҒЫМДАРЫНЫҢ АРА ҚАТЫНАСЫ 

 

Қылмыстық құқық ғылымында қылмыс субъектісі екі мағынада түсіндіріледі, сөздің жалпы 

мағынасында- бұл қылмыс жасаған тұлға, яғни қылмыскер. Ал арнайы мағынасында - қылмыс субъектісі - бұл 

қылмыстық заңда қарастырылған қоғамға қауіпті әрекетті қасақана немесе абайсызда жасаған кезде қылмыстық 

жауапкершілікке тартылуға қабілетті тұлға. Сондықтан қылмыс субъектісін сипаттайтын белгілер қылмыс 

құрамының элементі - болып, оны заң шығарушы белгілеріне қосып қояды. Біз қылмыс субъектісін 

сипаттайтын белгілердің қылмысқа жауапты тұлғалар ортасын анықтауға толық мүмкіндік бар деп есептейміз. 

Осылайша, “қылмыс субъектісі” ұғымы сөздің тар мағынасында қылмыстық құқықта қылмыстық құқық 

негіздерінің бірінің  қызметін атқарады. “Қылмыс субъектісі” ұғымы қылмыстық құқық ғылымында қылмыстар 

мен қылмыскер туралы жалпы ілімдерді дайындаумен байланысты ғылыми зерттеуге бірінші рет ұшырады [1] 

Біздің ойымызша, қылмыс субъектісінің “қылмыстық құқықтық зерттеулер ортасында тек қылмыстық 

әрекетте көрінуінің арқасында ғана ену” мүмкін болды.Нәтижесінде қылмыстық құқық ғылымы үшін маңызды 

қылмыс субъектісі мәселесі қылмыстық құқық қабілеттілік мәселесімен, яғни тұлғаның қылмыс субъектісі бола 

алатын жаза ұғымымен (жасы, жауаптылыққа қабілеттілік, арнайы субъект қасиеттері) ұқсастырылды. 

Жауапкершілікке тартылатын, сотталатын, жазаланатын және мемлекет пен қоғамның тәртіпке келтіру және 

жазалау әрекеттеріне ұшырайтын қылмыскердің өзі қылмыстық әрекеттің белгісіне, қылмыс құрамының 

элементіне айналды. 

Кеңестік қылмыстық құқық ғылымында бұл мәселе кең түрде қылмыс субъектісі және қылмыскердің 

жеке басы сияқты кең мәселенің бір бөлігі ретінде субъектінің қоғамға қарсы әрекеттерінің себептері туралы 

мәселелермен байланысты әлеуметтік аспектіде зерттеле бастады. Бұл жағдайда қылмыс субъектісі ұғымы 

қылмыс құрамының элементі ретінде келтірілген және жалпыға бірдей қабылданған ұғымы шеңберінен шығып 

кетті. Осының негізінде қылмыс субъектісінің ұғымымен сәйкес келмейтін қылмыскердің жеке басының жаңа 

криминалогиялық ұғымы қалыптасты.  

Қылмыс жасаған тұлғаның әлеуметтік мәнін ашатын қылмыскердің жеке басы, оның ұғымы, құрылымын 

қазір бүгінгі криминологияның өзекті мәселелері қатарында алдыңғы қатарлы көпшілік құқықтанушылар 

зерттеуде. Бүгінгі таңда қылмыскердің жеке басы құрылымының жүйесіне белгілердің бес тобы 

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z980000279_#z15
http://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z970000093_#z24
http://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z980000339_#z35
http://www.inform.kz/rus/article/2623899
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кіреді:әлеуметтік-демографиялық;қоғамдық өмірдің әртүрлі орталарында жеке басының әлеуметтік көріністері, 

өнегелік қасиеттері; психологиялық ерекшеліктері (де–факто құқықтық жағдайының белгісімен 

байланысты);биологиялық айқын белгілері;қылмыстық-құқықтық белгілер. 

Қылмыстық-құқықтық белгілер қылмыскердің жеке басы туралы пікірлер үшін маңызды белгі болып 

табылады.Ешбір адамды, сонын ішінде қылмыскерді басқа адамдармен байланыстырған қарым-қатынастарсыз 

көрсетуге болмайды. Адам қаншалықты жағымды не жағымсыз сипатталса да,ол кез келген жағдайда тұлға 

болып қалады. Лейкина И.С. “қылмыскерді тұлға деп танымау- бұл адамды қоғамдық ұғым ретінде 

биологиялық индивидке жатқызуды білдіреді” деуі өте орынды.” Ерекше тұлғаның” мәнін оның сақалы, қаны, 

физикалық табиғаты емес, әлеуметтік қасиеті құрайды. Басқа сөз бен айтқанда, тұлға өзінде адамның 

ерекшеліктері мен қасиеттерін, яғни қоғам мүшесі, азамат белгілі бір топтар мен әлеуметтік топтардың өкілін 

байланыстырады [2.86б] 

Қылмыскер тұлғасы - құрамды ұғым: ұғымның бірінші бөлімі – жалпы әлеуметтік, филосифиялық ұғым, 

екіншісі әлеуметтік заңды ұғым.Қылмыстық құқық пен криминалогия да қылмыскер туралы көп білу қажет; 

қылмыскерді тұлға ретінде зерттеу қажет, өйткені жағымды және жағымсыз қасиеттердің байланысын 

көрсетеді.Криминалогияда қылмыскер тұлғасының астында қоғамға қауіпті әрекет жасаған кінәлі адамның 

тұлғасы түсіндіріледі. А.А. Герцензен мынандай анықтама береді: “Қылмыскер – қоғамға қарсы адамгершілікке 

жат көзқарасы бар, нақты өмірлік жағдай негізінде қоғамға қауіпті әрекет жасаған индивид. Оған өз 

көзқарастарын қоғамға қарсы қолдану тән” [2,145б] И.И. Карпец және В.Б. Сахаров профессорлар: қылмыскер 

тұлғасы деген кезде қылмыстық заңды бұзған тұлғаны сипаттайтын әлеуметтік, әлеуметтік - маңызды 

қасиеттердің, белгілердің, байланыстардың, қарым- қатынастардың және басқа да қылмыскерлердін қоғамға 

қарсы әрекетіне әсер ететін шарттар мен жағдайлардың жиынтығы деп көрсетеді. 

Біздің пікірмізше, Н.С.Лейкинаның қылмыскер тұлғасына берген анықтамасы анағұрлым нақты және 

терең болып келеді “қылмыскер тұлғасы” ұғымы әдейі қылмыс жасағанда, соның ішінде жағдайына орай және 

алдын ала жоспарламаған сипаттағы қылмыскер және де абайсызда қылмыс жасағандардың барлығында 

қамтиды.Бұдан шығатыны, “қылмыскер тұлғасының негізгі белгісі ол қазіргі мінез- құлық және өнегелілік 

ережелеріне, қоршаған ортаға жағымсыз қарым- қатынастың, қоғамға қарсы, жеке көзқарастардың, пікірлердің, 

қызығушылықтардың бар болуы. Алайда бұл “қылмыскер тұлғасы” ұғымы толық және жанжақты талқылау 

үшін жеткіліксіз.” 

Қылмыскердің тұлғасы – “қылмыс субъектісі” ұғымына қарағанда анағұрлым кең, көлемді ұғым. 

Жауапкершілік пен жазаны белгілеу үшін нақты қылмыстардың шынайы субъектілері ретінде қылмыскердің 

жеке басының әлеуметтік - психикалық сипатын анықтау өте маңызды. Қылмыскердің субъектісі және қылмыс 

субъектісі ұқсамайтын және сәйкес келмейтін ұғымдар. Қылмыс субъектісін сипаттайтын белгілер қылмыстық 

жауапкершілікті анықтауда қажетті шарттар болып қарастырылатын қылмыс құрамының элементі болып 

табылады. Бірақ бұл белгілер басқа құқықтық мәселелер, мысалы, кінәліге қолданылатын жаза түрі мен 

мөлшері, жазалаудан босату және т.б. мәселелерді шешу үшін жеткіліксіз. “Көрсетілген мәселелер 

қылмыскердің жеке басын сипаттайтын белгілерді есепке алу және толық зерттеу негізінде ғана шешімін табуы 

мүмкін.” 

“Осылайша, “қылмыс субъектісі” және “қылмыскердің тұлғасы” ұғымдары кенестік қылмыстық құқықта 

әр түрлі қызмет атқарады: біріншісі – қылмыстық жауапкершілік шарттарының бірінің қызметін, екіншісі – 

қылмыстық жаупкершіліктін жекелеу қызметін атқарады.” Қылмыс субъектісі - құқықтық ұғым.“Қылмыс 

субъектісі ұғымының мазмұны мен мақсаттарының қолданылуы әлі де шектеулі – ол тек қылмыстық 

жауапкершілікке қажетті шарт қана болады (кейде негіздеме), белгілі бір жасқа жеткен, жауаптылыққа 

қабілетті тұлға ғана заңға қайшы келген әрекеттер жасағаны үшін жауапты.  

Қылмыскердің тұлғасына қылмыс субъектісіне тән – жас, жауаптылыққа қабілеттілік, жеке даралық 

ретінде тұлғаның физикалық мәні сияқты белгілер қылмыстың арнайы субъектілеріне тән – қызмет жағдайы, 

әскери қызметте жүруі және т.б. сияқты белгілер, сонымен қатар қылмыс субъектісі ретінде оның құқықтар 

сипатымен байланыспайтын индивидтің белгілері, яғни қоғамдық – қатынастар, үлкен және кіші әлеуметтік 

топтар жүйесіндегі орны, әлеуметтік байланыстары мен көріністері, әлеуметтік құндылықтарға қатынасы, 

психологиялык ерекшеліктері және т.б.кіреді. ”Қылмыскердің жеке басын зерттеу, бірінші кезекте, қылмыстың 

субъектісі бола алады ма, қылмыс құрамын, сонымен қатар қылмыскердің тобын анықтауда қандай рөл 

атқаратынын анықтау үшін қажет; қылмыс құрамының маңызды белгілерін анықтауға көмектеседі. 

Қылмыскердің тұлғасын зерттеудегі негізгі бағыттар: кінәлінің әрекеттерінде қылмыс құрамын анықтау; 

жауапкершіліктің деңгейі мен сипатын анықтау; жазаның даралылығы; сотталғандардың қайта тәрбиелену 

және түзелу дәрежесін анықтау; құқық бұзушылармен күресте қоғамның әрекеті; қылмыс жасағандағы 

кінәлілікке ықпал еткен себептер мен шартарды тауып, жою;сот және тергеу тәжірибесі материалдарын 

қорытындылау.Қылмыс субъектісі және қылмыскердің тұлғасы ұғымдарын жақындататын ол-әрқайсысының 

қылмысты түрде жазаланатын әрекетті жасаумен арасындағы байланыс, бірақ бұл ұғымдардың бір – біріне 

бағынуы үшін әлі де жеткіліксіз. Қылмыстық - құқықтық түсінікте қылмыс субъектісі ұғымы қылмыскер 

тұлғасының криминалогиялық түсінігі емес қылмыс субъектісі ұғымына ұқсамайтын қылмыстық құқықтық 

қатынастар субъектісінің қылмыстық – құқықтық ұғымы болып табылады. 

Қылмыскердін тұлғасын терең және жан– жақты зерттеу қылмыскерлікпен күресудің жалпы мәселелері 

және практикалық мәселелердің нәтижелі шешілуі үшін аса қажет. Қылмыскердің жеке басын зерттеу – сот 

және тергеу органдарының маңызды міндеті. Оның зерттелуінің толықтылығы мен кеңділігіне байланысты 



584 

адамның тағдыры шешіледі – ол қандай жазаға тартылады? Ол қоғамнан шеттетіледі ме және т.б. Бұған 

жоғарғы сот инстанциялары жеке істер бойынша шығарған қаулылар мен ұйғарымдарында бірнеше рет көңіл 

аударылды. 

Біз қылмыскерлікпен күрес аясында қылмыстық саясат қағидаларына жауап беретін, қылмыстық 

жауапкершіліктің дифференциялануы мен индивидуалдануы, оның криминалдану және декриминалдану 

тенденциялары мен процесстерін көрсететін ұғымды қылмыстық жауапкершілік субъектісі ұғымы бола алады 

деген Р.Н. Михеевтің пікірімен келісеміз [3, 48б]. Қылмыстық жауапкершілік субъектісі – бұл қылмыс 

құрамының элементі және қылмыстық жауапкершілік негізімен байланысады. Қылмыстық жауапкершілік 

субъектісі деп біз қылмыстық заңмен қарастырылған қоғамға кауіпті әрекет жасаған, белгіленген жасқа жеткен, 

жауаптылыққа қабілетті, кей жағдайларда сәйкес ережелерде көрсетілген арнайы белгілерге ие тұлғаны айта 

аламыз. Егер тұлға өзіне қылмыстық жауапкершілікті жүктей алатын болса, бұл қылмыстық жауапкершілік кез 

келген уақытта іске асады дегенді білдірмейді, өйткені қылмыс жасаған адам қылмыстық заңда немесе басқа да 

заңды маңызы бар фактілер (субъектінің өлімі, псикалық ауруы) негізінде қылмыстық жауапкершіліке 

тартылмауы мүмкін.  

“Қылмыс субъектісі” ұғымын пайдалана отырып, біз қылмыс жасаған, қылмыскер деп танылған адамды 

суреттейміз “қылмыстық жауапкершілік субъектісі” ұғымын ғылыми айналым мен тәжірибеге енгізудің тек 

теоретикалық маңызы ғана емес, сонымен қатар мақсатты маңызы және тәжірибелі әдісінің болуы жөнінде Р.Н. 

Михеевпен толық келісуге болады. Ұйым аппаратының үйлестірілуі ғылым, заң алдында тұрған жалпы 

міндеттердің орындалуына және қылмыскерлік пен күресу аясында құқықты қолдануға жағдай жасар еді. Бұдан 

басқа, қылмыстық субъектіні түсіндірудегі қателіктер қатары алынар еді (яғни жалпы алсақ та, тар мағынада 

алсақ та, белгілі бір түсінбеушілікті туғызады).  

Кең мағынадағы қылмыс субъектісіне келетін болсақ, біздің көз қарасымыз бойынша, қылмыс субъектісі 

қылмыстық құқық бұзушылық субъектісіне айналуы тиіс. Егер қылмыс субъектісі ұғымы қылмыстық 

жауапкершілікке негіз бар әрекеттің болуы туралы мәселемен байланыста болады, ал қылмыстық құқықтық 

қатынас субъектісі ұғымының осы мәселесінің оң шешімі шамаланған қылмыстық құқықтық қатынаста 

қылмыскер (қылмыс жасаған тұлға ретіндегі қылмыс субъектісі) мен мемлекет арасында тұлға қылмыс жасаған 

кезде араларында объективті пайда болған субъективті құқықтармен және өзара заңды міндеттермен 

байланысты қылмыстық құқық қатынас субъектісі қылмыс субъектісімен бір уақытта пайда болады. 

Қазіргі уақытта көрсетілген ұғымның байланысы туралы мәселеге арналған ғылыми талқылаулар жоқ. 

Бұл мәселе профессор Н.А.Огурцовтың ғылыми еңбектерінде талқыланады. Бірінші рет қылмыстық құқық 

бұзушылық субъектісі ұғымын қылмыс субъектісі ұғымы мағынасында Н.Н.Полянский қолданды. Ол кеңестік 

қылмыстық заңдағы құқықтық қатынастарды жазасын өтеуге міндетті қылмыс субъектісі мен жазалауға құқығы 

бар заң органдары арасындағы қатынас деп сипатталады [4, 248б]. Біздің пікірімізше, мұндай ұсыныстармен 

келісу қиын, қылмыстық құқық қатынас субъектісі қылмыс субъектісімен сәйкес келмейді. Біз профессор 

Н.А.Огурцовтың бұл көз қарасымен келісеміз. Қылмыстық құқық қатынас субъектісі және қылмыс субъектісі 

екеуінде де оларды сипаттайтын ортақ және маңызды белгілері бар. Осыған сәйкес олар сәйкес болып келеді, ал 

көлемі мен мазмұны бойынша ұқсас емес. 

“Қылмыс субъектісі” ұғымының қылмыс жасаған, заң белгілеген тәртіппен қылмыстық жауапкершілік 

даяр тұлғаның құқық қабілеттілігі құқықтық мүмкіншіліктерімен байланысады. Бұл жерде А.Н.Трайнин кезінде 

жазып кеткен фактіні анықтай түсейік: “Қылмыс субъектісі ретінде адам емес оның қылмыс субъектісі болу 

мүмкіндігін шектейтін ерекше белгілері қылмыс құрамының элементі болып табылады” көрсетілген белгілер 

нақ осы қылмыс субъектісінің құқық қабылеттілігін сипаттайды. Қылмыстық құқықтық қатынастар субъектісі 

ұғымына келетін болсақ, онда ол құқық субъектілікпен, яғни белгілі бір құқықтар мен міндеттерді иелену 

қабілеті және оларды жүзеге асыру қабылетімен анықталады. Профессор П.А.Фефелов те бұл көзқарасты 

жартылай қолдады. Ол қылмыс субъектісін қылмыстық жауапкершіліктің алғышартары ретінде қарау керек деп 

есептейді. Алайда, сөйте тұра, профессор П.А. Фефелов қылмыс субъектісі қылмыстық құқық қатынастар 

субъектілелерінің элементі ретінде қарауды ұсынады. Бұл тұжырым орынсыз, өйткены қылмыс субъектісі 

қылмыстық құқық қатынастар негіздерімен байланысатын қылмыс құрамының элементі.  

Қылмыстық құқық қатынастар және қылмыс субъектісі ұғымдары жақын, алайда әр түрлі және жеке 

құқықтық қатынастар болып табылатын тұжырымға мынадай мысал келтіруге болады. Бір қатар авторлардың 

пайымдауынша, азаматтарға қажетті қорғаныс құқығын бастаған қылмысты соңына дейін жеткізуден ерікті 

түрде бас тартқан жағдайда, қылмыскерді ұстау кезінде, оған зиян келтірген жағдайда, жауаптылыққа 

қабілетсіздің қоғамға қауіпті әрекеттері кезінде аса қажетті жағдайда зиян келтіру құқығы берілетін қылмыстық 

заң ережелерін жүзеге асыру жағдайларында белгілі бір қылмыстық құқықтық қатынстар туындайды. Бұл 

жағдайда қылмыстық құқықтық қатынас субъектісі болады да, қылмыс субъектісі болмайды. Біздің 

көзқарасымыз бойынша профессор Н.А. Огурцов ең бір маңызды ерекшелікті атап өтті. Ол “қылмыстық 

құқықтық қатынас субъектілері мен қылмыс субъектісі арасындағы  өзгешелік бір материалдық құбылыс – 

қылмыс жасаған тұлғаның әртүрлі жақтары мен қасиеттерінің біздің санамызда логикалық бейнесіндегі 

өзгешіліктерге келіп тірелмейді. Қылмыстық құқық қатынастар субъектісі мен қылмыс субъектісі арасындағы 

айырмашылық тұлғанын практикалық маңызы зор әртүрлі нақты құқықтық жағдайын анықтайды.  

Сондықтан қылмыстық құқықта бұл әртүрлі ұғымдарды араластыру, оларды тенестіру теориялық мүмкін 

емес практикалық негізделмейтін болып табылады. Осы ұғымдарда қылмыстық құқықта өздерінің арнайы 

функцияларына ие: бір – бірін толықтыра отыра, қылмыстық заңда да, қылмыстық құқық ғылымында да 
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болудың тең құқығына ие” [5,171-178бб]. Қылмыстық құқықтық қатынастар субъектісі (қылмыскер) және 

қылмыс субъектісі (қылмыс құрамының элементі ретінде) тең ұғымдар болуы мүмкін емес. Бұл әртүрлі 

құбылыстар немесе қылмыс субъектісі тұлғаның қылмыстық құқық қабілетін анықтауы, ал қылмыстық 

құқықтық қатынастардың субъектісі құқық қабілетінен басқа, ең алдымен, субъектілік құқығымен де 

сипатталады. 

Профессор Н.А. Огурцовтың пайымдауынша қылмыстық құқық қатынастардың субъектісі ретінде 

қылмыскерді қарастыру қажет (яғни белгілі бір жасқа жеткен, жауаптылыққа қабілетті барлық тұлғалар, 

қылмыс жасаған кезден бастап жеке тұлғалар). Осы пікірмен көптеген оқымысты құқықтанушыларда келіседі. 

Субъект қылмыс жасаған тұлға ғана болуы мүмкін деген пікірді Б.А. Кирись те қолдайды. Осылайша 

қылмыстық құқық қатынастардың субъектісінің (қылмыскерге) қатысты құқықтық әдебиеттегі барлық 

пікірлерді төмендегідей жіктеуге болады. 

-Барлық қылмыскерлер, яғни олар қылмыс жасаған мезеттен бастап, кез келген жеке тұлғалар – іс 

жүргізу мағынасында – сезікті, айыпталушы, сотталушы, сотталған; 

-Қылмыскер, яғни қылмыс жасаған жеке тұлға, кінәлі деп танылған мезеттен бастап айыпталушы, 

сотталушы, сотталған (Я.М. Брайнин); 

-Қылмыскер, яғни қылмыс жасаған жеке тұлға, алайда тек оның айыпталушы ретінде таныған мезеттен 

бастап жеке соттың кінәлаушы үкімі орындалмас бұрын тартылған жеке тұлға, яғни айыптаушы, айыпталған, 

сотталушы адам (Н.А. Стручков); 

-Сотталған, сондай-ақ бұрын сотталған тұлға (Н.И. Загородников, В.Г. Смирнов); 

-Тек қана сотталған, яғни қылмыстық жазаға тартылып, оны өтеу үстіндегі тұлға (П.Е. Недбайло); 

-Қылмыстық құқықтық ережені бұзған және қылмыс жасаған субъект (“қылмыс субъектісі”) (С.И. 

Никулин); 

-Соттың айыптау үкімі шығарылған тұлға (И.С. Ной, П. Яни). 

Жоғарыдағы топтастыру негізіне Л.В. Багрий – Шахматовтың пікірі келтірілген. Біз оған тек аз ғана 

толықтырулар енгіздік. Осы кезенде қылмыстық құқық ғылымындағы қылмыстық құқықтық қатынастрадың 

субъектілеріне қатысты осындай әр түрлі пікірлер бар.  

Өкінішке орай, қылмыстық құқықтық қатынастар субъектісі туралы ілімнің дамуы қазіргі уақытта ең 

басты түрде экстенсивті түрге ие. Криминалист ғалымдарынын көзқарастары жақындағаннан гөрі, алшақтауда. 

Бұл мүмкін мәселенің қиындығымен, сондай-ақ қылмыстық құқық ғылымы арқа сүйеуге тиісті қорытындылар 

құқықтық қатынастар субъектісінің жалпы теориясын құрудан алшақ.Осы принципшіл мәселелерге 

байланысты көзқарастарды жақындамауы, өз кезегінде, М.И. Ковалевтің “Әр криминалистің қылмыстық 

құқықтық қатынастар теориясында өзі үшін күресетінін” анықтауға мүмкіндік берді. Қылмыстық құқықтық 

қатынастар ұғымын дайындау қажеттілігі 50 жылдың соңы – 60 жылдын басында пайда болды. Оның пайда 

болуының мәні қылмыскерге қатысты мемлекеттің және мемлекетке қатысты қылмыскердің құқықтары мен 

міндеттері мәселелерін кеңестік мемлекетте қылмыстық жазалау, қылмыстық процесте тұлғанын 

құқықтарымен міндеттерін қорғауды іске асыру шеңберінде анықтау болып табылады[6,88б].   

Қазір, Қазақстан Республикасының жаңа Конституциясы мен Қазақстанда қосылған барлық халықаралық 

пакттермен сәйкес мемлекет мүдделері алдындағы адам және азамат құқықтарының басылымдығы айқын. 

Сонымен қатар Қазақстан Республикасының жаңа Қылмыстық кодексінде аталған жағдайды көрсететін ереже 

жоқ. Баяндалғанның негізінде, біз “ қылмыстық жауапкершілік субъектісі” және “қылмыстық құқықтық 

қатынастар субъектісі сияқты маңызды ұғымдарды заңды түрде бекіту орынды деп білеміз. 
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ҚЫЛМЫСКЕРДІҢ ЖЕКЕ ТҰЛҒАСЫНЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 

Қазақстан Республикасы егемен мемлекет ретінде халықаралық құқықтың дербес субъектісіне 

айналғанына жиырма жылға жуық жетпес уақыт қана өткен. Мыңдаған жылдарға созылатын адамзат тарихы 

үшін бұл мерзім теңіздегі тамшыдай ғана болсада біздің еліміз үшін өміршең маңызы бар жасампаз өзгерістер 

мен қайта құруларға толы жылдар болғандығы белгілі. Қоғамдық қатынастарды түбегейлі қайта құруды жүзеге 
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асыру барысындағы мемлекеттің ең басты міндеттерінің бірі ол өзгерістердің құқықтық базасын жасақтау 

болып табылады.  

Осы бағытта Қазақстан Республикасында мемлекеттік маңызы бар көптеген шаралар жасақталып жүзеге 

асырылды. Құқықтану тарихының дәлелдеуі бойынша қоғамдық құбылыс ретіндегі құқықтың қайнар көздері 

болып: өзінің мақсаттары, қажеттіліктері және іс-әрекеттерімен адам және тұлғаның көрініс беру өрісі ретінде 

қоғам танылады. Адам өмірінің барлық үрдісінде құқық нормалары адамдар, қоғам мен мемлекет арасындағы 

әртүрлі қатынастарды реттейді белгілі бір құқықтар мен міндеттерді орната отырып олардың мүдделерін 

ажыратады. 

Мемлекеттің жоғары заң шығарушы органымен қабылданған құқықтық акт, қылмыстық заң қылмыстық 

құқықтың бірден-бір бастауы болып табылады. Басқа заңдардан оның айырмашылығы ол қылмыстылық пен 

қоғамдық-қауіпті іс-әрекеттердің жазаланушылығын анықтайды. Жекелеген қылмыстық-құқылық нормалардың 

болуының өзі ескертпелік маңызға ие болады, яғни позитивтік сипатқа ие. Қылмыстық құқықтық нормалар 

өзінің әлеуметтік функциясын орындауы үшін ол жүзеге асырылуы тиіс. Құқықты жүзеге асырудың 

сақтау,орындау,пайдалану және қолдану сияқты нысандары болатындығы бізге жалпы құқық теориясынан 

белгілі.  

Сонымен қатар құқық қолданудың тек соған өкілетті мемлекеттік органдар арқылы орындалатын 

құқықты жүзеге асырудың ерекше формасы екендігін біз білеміз. Ендеше қылмыстық құқықтық нормаларды 

жүзеге асыру үшін оларды дұрыс қолдана білудің маңызы жоғары екендігі айтпасада түсінікті. Ол заңдылықпен 

ажырамас байланыста, себебі заңдылықтың нақтылығы мен өміршеңдігінің саяси және құқықтық кепілдемесі 

болып табылып, заңдардың дәл және бұлжытпай орындалуын қамтамасыз етеді.  

Қылмыстық құқықта заңдылық үшін күрес, ең алдымен қылмыстың заңи анықтамаларын дұрыс,дәл 

түсіну мен қолдану, қылмыс құрамдарын дұрыс түсіну және осының негізінде қылмыстық қудалауды, тек 

әрекеттерінде қылмыс белгілері, дәлірек айтқанда қылмыс құрамы белгілері бар адамдарға ғана қолдану үшін 

күрес болып табылады. Қылмыстық-құқықтық нормаларды қолдану үрдісі, олардың қылмыстық істе жүзеге 

асырылуы, әрдайым құқық қолдану актілерінде көрініс табады.  

Қылмыстық заңды дұрыс қолдана білу оны дұрыс түсіне білумен тікелей байланыста. Жалпы құқықты 

түсіндіру деп өзара байланысты болсада белгілі бір дербестікке ие екі ұғымды түсінеміз біріншіден бұл құқық 

нормасының мазмұнын анықтауға бағытталған белгілі бір ойлау процессі болып табылса, екіншіден 

түсіндірілетін нормалардың мазмұнын ашуға бағытталған сөйлемдердің жиынтығынан көрінетін ойлау 

процессінің нәтижесі болып табылады. Бұдан шығатын қортынды түсіндіру құқықты танудың әдісі ретінде 

құқықтық реттеудің барлық сатысында орын алады, соның ішінде құқықты қолдануда ерекше маңызға ие 

болады.  

Жалпы құқықтық әдебиетте қылмыстық заңды түсіндіру әрдайым оны қолданумен байланыстырылады 

және заңды қолданудың бөлшегі немесе белгілі бір кезеңі ретінде қарастырылады. Қылмыстық құқықтың нақты 

әрекеттілігі үш негізгі ұғымға сүйенеді және солар арқылы көрініс табады.  

-қылмыстық заңды қолдану;  

-қылмыстық-құқықтық нормаларды түсіндіру;  

-қылмысты саралау—яғни іс-әрекет белгілерінің қылмыс құрамы белгілерімен сәйкестендірілуі. 

Аталған түсініктер бір тектес, тығыз байланысты және түпкі негізінде бір мемлекеттік міндетті шешуге 

бағытталған, ол міндет Қазақстан Республикасының Конституциясымен және басқада заң актілерімен 

бекітілген құқық тәртібін сақтау және күшейту болып табылады. 

Аталған тақырыптың маңыздылығы біздің пікірімізше төмендегілерден айырықша байқалады.  

Біріншіден қылмыстық заңды қолдану әрдайым қылмыстық жазаны қолданумен ұштастырылады ал, 

қылмыстық жазаны қолданудың кез келген тұлға үшін туғызатын құқылық салдары ерекше маңызға ие болады.  

Екіншіден қылмысты субъектісінің ерекшеліктерін ескермей саралаудың теориялық мәселелерін 

жеткілікті меңгермеу құқық қолданушының тарапынан болуы ықтимал заң талаптарын бұзушылықтың негізгі 

себебі болуы мүмкін.  

Үшіншіден қылмыстық заңның дұрыс қолданылмауы қоғам үшін ерекше қауіпті құбылыс болып 

табылатын қылмысты әділ бағалауға жол бермейді, ал ол өз кезегінде қоғамда салтанат құруы тиіс әділеттілік, 

заңдылық қағидаларына қарама қайшы келеді қоғам мүшелерінің мемлекетке, заңнамаға деген сенімін 

жоғалтуға бастау болады.  

Біздің ойымызша такырыптың тағы бір өзектілігі отандық заң тану ғылымында жеткілікті дәрежеде 

қылмыс субъектісі мен қылмыскер тұлғасының зерттелмегендігі болып табылады. Дипломдық жұмысты 

орындау барысындағы шешімі қиын мәселенің бірі қылмыс субъектісін анықтаудың әдістемелік негіздерін, 

теоретикалық ұғымдарын барынша толыққанды зерттеген ғылыми еңбектердің бұдан біраз уақыт бұрын 

жазылғандығының және оларды тауып жұмысты орындау барысында пайдалану мүмкіндігінің тым шектеулі 

екендігі.  

Қылмыскер тұлғасы,оның түсінігі,құрлымы, қылмыс жасаған адамның әлеуметтік мәнін білдіретін 

қазіргі криминология мәселелерінің бірі ретінде жетекші құқықтанушылардың басым көпшілігімен негізделген 

түрде қарастырылуда. 

Қылмыскер тұлғасы туралы мәселе криминологиядағы біршама күрделі және түрлі талас тудыратын 

мәселелердің бірі болып табылады. Бұл мәселенің маңыздылығы ең алдымен қылмыс адам қылығының әрекеті 
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және әрі нақты адамның еркін білдіруі ретінде, оның өзіндік сипатының және ерекшелігінің мәндік жағынан 

шығады. 

Сонымен қатар, қылмыс жасаған адамның тұлғасы қылмыстық саладағы көптеген ғылымдардың мұқият 

зерттеу обьектісі болып табылады. Криминологиялық зерттеу обьектісі болып: қылмыс жасаған жекелеген 

адамдар; қылмыскерлердің әртүрлі контингенттері (кәмелеттік толмағандар, рецедивистер); қылмыскерлердің 

әртүрлі криминологиялық типтері табылды.  

Ал,міндеті – қылмыстылыққа және қылмысқа жақын себептік байланыстарды анықтауға мүмкіндік 

беретін, себептік кешендерді, тізбектердің сипаттамалар шеңберін жіктеу болып табылады. Қылмыскер 

тұлғасының ерекшеліктерін зерттеу, “криминология” ғылымы қалыптасқан тұтастай ғылыми бағытты тудырды. 

Сондықтан да, бірде бір криминолог қандай да бір мектептің өкілі болмасын, қандай да бір бағыт 

ұстанбасын, ол қылмыс жасаған адаммен байланысты мәселеге көз жұмып өтіп кете алмайды.Ол адамды 

қысқаша “қылмыскер” деп атайық. Бұл түсінік формальды түрде қолданылады және ол адамның ешқандай 

ерекше қылмыстық бейнесін көрсетпейді және оның қылмыс жасау фактісін білдірмейді.Бұл ұғымды туа біткен 

қылмыскер идеясының жақтастары қолданатын “ қылмыстық адам “ұғымынан ажыратып қарау керек. 

Қылмыскер тұлғасы.Бұл ұғымының әр түрлі анықтамалары бар, криминологиялық  ілім тұлғаны біртұтас 

адамның әлеуметтік сапасын білдіретін құрылым ретінде қарастырудан бастау алады. Тұлға қоғамдық 

қатынастар процесінде қалыптасады, яғни ол адамның әлеуметтенудің жемісі. Оның үстіне, адам әлеуметтік 

және биологиялық бастаулар бірге болады. Әлеуметтік пен биологиялық бастаулар бірге болады. Әлеуметтік 

пен биологиялықтың арақатынасында биологиялық әлеуметтілікке бағыныштылық қатынаста болады және ол 

“адам бейнесі “ түрінде көрініс табады.  

Биологиялық өзінің бойында адамның генетикалық және әлеуметтік байланысын шоғырландырса, 

әлеуметтік тек маңызды әлеуметтік белгілерді қамтиды.Жеке тұлға ішкі жан дүние (сана) мен сыртқы 

(қызметінің) жиынтығы болып табылады. Жеке тұлғаның мәнін бұлай анықтау философияда бұрынан 

қалыптасқан. Адамның тұлғасы оның әлеуметтік ортамен оның өмірлік қызметі байланысының арақатынасы 

арқылы көрініс тапқан әлеуметтік – психологиялық қасиеттер мен сапалық белгілер жүйесін білдіреді. 

“Адам” ұғымында оның мәнінің ажырамас әлеуметтік және биологиялық жақтарының бір тұтастығы 

бекітілген. Тұлға – бұл “адамның әлеуметтік бет бейнесі”, қоғамдағы әлеуметтік даму, қалыптасып және өмір 

сүру процесіндегі оның болмысы. Олай болса біз, “қылмыскердің тұлғасы” деген ұғымды қолданған кезде 

қылмыс жасаған адамның тек “ әлеуметтік бейнесі” деп түсінуіміз қажет [1, 45-47бб]. 

Тұлға дегеніміз кім ? Бұған байланысты келесі парадигмалар бар: Тұлға — әлеуметтік қатынастар 

субьектісі ретіндегі индивид; индивид тұлға болады. Қылмыскер тұлғасы – индивидтің қылмыс жасау 

сипатында көрінетін психикалық ерекшеліктер жиынтығы. 

Тұлға – бұл индивидуалдық, қайталанбастық. «Адам» және «персона (тұлға)» түсініктері 

ажыратылады.Адам ұғымы кең деп саналады, себебі кез келген адам тұлға емес, керісінше кез келген тұлға 

адам. 

Қылмысты жасау фактісі тұлғаны (антиобщественный) қоғамға қайшы сияқты сипаттайды. Бірақ ол 

бүкіл оның мазмұнын аша алмайды және түсіндірмейді. Қылмысты жасаған тұлғаны қарағанда К.Маркстың 

айтуынша тек қана құқықбұзушы ретінде қарастырмай, оны одан да тереңірек ойлар қарастыруымыз керек. 

Яғни, «құқықбұзушыны мемлекет адам ретінде көруі тиіс…, жүрегі бар, мемлекеттің тірі бөлшегі ретінде; 

Отанды қорғайтын әскер ретінде; Сот тындайтын қандай да бір куә ретінде; қоғамдық функцияны атқаратын 

қоғам мүшесі ретінде; жанұя басы ретінде, және ең өзектісі болып — мемлекеттің азаматы ретінде көруі тиіс » 

— дейді. 

Криминологияда қылмыскер тұлғасы ретінде қоғамға қауіпті әрекет жасаған кінәлі адам тұлғасын 

түсінеді. А.А.Герцензон: «Қылмыскер – индивид, нақты өмірлік жағдайға байланысты ондағы қоғамға қарсы 

аморальдық көзқарастарының барына байланысты қоғамға қауіпті әрекет жасаған» деп анықтама 

береді.Профессор Н.С.Лейкина өз алдына: «Қылмыскер тұлғасы – бұл осы адамға тән қоғам мүдделеріне 

жағымсыз көзқарастарының және оны шешу үшін қоғамға қауіпті жол таңдау немесе оның нәтижелерін 

тойтаруға деген белсенділік танытпау нәтижесінде қылмыс жасаған адам тұлғасы». 

И.И.Карпец және В.Б.Сахаров сынды профессорлар: «Қылмыскер тұлғасы ретінде қылмыстық заңды 

бұзған кінәлі адамды сипаттайтын әлеуметтік және әлеуметтік маңызды қасиеттер, белгілер, қатынастар 

жиынтығы және оның қоғамға қауіпті мінез – құлқына әсер ететін басқа да мән жайлар мен шарттардың 

ұштасуын түсінеді» [2, 78б]. 

Қылмыскер тұлғасын қалған басқа адамдар көпшілігінен ажыратып көрсету құқықтық және әлеуметтік 

(әлеуметтік – психологиялық ) критерийлер негізінде жүзеге асырылады.Қылмыскер тұлғасын тек құқықтық 

критерий тұрғысынан анықтау, оны қылмыс жасаған ретінде қарастырады. Бірақ, мұндай тұрғыдан қарау 

тавтология элеметтерін көрсетеді. Қылмыскер тұлғасының мұндай түсінігі «формальді сипатқа ие». 

Сондықтан, құқықтық  критерий қажеттілік жағдайында әлеуметтік критериймен (әлеуметтік – 

психологиялық ) толықтырылуы керек, оған сәйкес қылмыскер тұлғасына қандай да болмасын қоғамға қарсы 

бағыт (бағдар) немесе жекелеген қоғамға қарсы сипаттар белгілі бір дәрежеге тән. 

Бұл жағдай тек кәсіптенген қылмыскерге ғана емес, сондай – ақ абайсызда немесе аффект жағдайында 

қылмыс жасаған адамға да қатысты.Аталғанға қылмыстық заңды бұзбаған,бірақ өздерінің қоғамға қарсы 

әдеттерін көрсеткен, мысалы, әкімшілік құқықбұзушылық жасаған, қылмыстық жолға түсуі мүмкін адамдарды 

да зерттеу кіреді. Яғни, жоғарыда аталған мағынадағы қарастырылып жатқан ғылым саласының ескерту 
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шараларына құқықбұзушы тұлғасымен қатар,басқа да адамдар категориясы кіреді. Жалпы алғанда тұлғалық 

қасиеттер туралы барлық және жеке қылмыс субьектілеріне қатысты олардың қылмыс себептеріне қатысты 

маңызды мәліметтерді құрайды, ал өз алдына жаңа қылмыстарды ескерту шараларын тандауда қолданылуы 

мүмкін. 

Тіліміздегі «тұлға, жеке тұлға» ұғыидары «адам, … қандай да бір қасиеттердің иесі … немесе «бір адамға 

тән, оның жеке тұлғалығын білдіретін қасиеттер жиынтығы…», «қоғамда жеке адам индивидум…» деп 

анықталады [3, 56-58бб] «Жеке тұлға» дегеніміз адамның мінез – құлқындағы, іс әрекетіндегі, көзқарасындағы 

ерекшелігімен даралануы. «Қылмыскер» сөзімен «қылмыс жасаған адамды» (жеке мағынада) немесе «қылмыс 

жасаған немесе жасап жатқан адамға тән оның даралығын құрайтын қасиеттер жиынтығы» деп көрсетуге 

болады. 

Криминологтар бұл қасиеттер жиынтығын қылмыстық істерді тергеу мен қарау үшін пайдаланады, 

сондай–ақ индивидуалды ескерту әдістемесі мен негізін жасау кезінде зерттейді. Нақты бір қылмыскерге ғана 

тән қасиеттер мен сипаттарын зерттеп, оған байланысты оның қылмыстық әрекетінің себебін айтуға болады, 

алайда бұл тұрғыдан қылмыстың жалпы себептерін анықтау мүмкін емес. Сондықтан, қылмыскердің тұлғасын 

топ деңгейінде және «қылмыс субьектісінің» жиынтығы ретінде бір тұтастай, яғни типологияны пайдалана 

отырып зерттеу қажет [4,92б]. 

Мұндай зерттеуде жасаған қылмысының ұқсастығына және қылмыстық әрекет субьектісінің жеке 

қасиеттерінің мазмұнына байланысты қылмыскерлердің категориялары мен типтері зерттеледі. Осылайша, 

қылмыскердің тұлғасы – бұл адамды және оның қоғамдық өмірдің әртүрлі жақтары мен көріністеріндегі 

әлеуметтік маңызды және индивидуалды белгілердің, қасиетердің сапалық белгілердің және басқа да 

көрсеткіштердің белгілі бір жиынтығы немесе олардың жүйесі болып табылады. 

Қылмыскер тұлғасын зерттеу ең алдымен ол қылмыс субьектісі бола алады ма, қылмыс құрамын бекіту 

үшін және қылмысты дәл саралау үшін маңызды роль атқарады ма; және қылмыс құрамының белгілерін мәнді 

белгілерін анықтауға көмектеседі.Қылмыскер тұлғасын зерттеудің басты бағыттары болып келесілер табылады: 

-кінәлінің әрекетінде қылмыс құрамын анықтау; 

-жауаптылық сипаты мен дәрежесін белгілеу; 

-жазаны индивидуализациялау; 

-сотталғандардың түзелу және қайта тәрбиелену дәрежесін анықтау; 

-құқық бұзушылықпен күресте қоғамның қызметі; 

-кінәлімен қылмыс жасауға түрткі болғаны себептер мен шарттарды анықтау және жою; 

-соттық және тергеу материалдарын жалпылау; 
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ҚЫЛМЫСТЫҢ АРНАЙЫ СУБЪЕКТІСІ 

 

Қылмыстық құқық теориясында қылмыстың арнайы субъектілеріне жоғарыда қарастырылған 

қылмыстың барлық субъектілеріне тән жалпы қасиеттерге ие субъектілер ғана емес, сонымен қатар тек өздеріне 

ғана тән қосымша ерекше қасиеттермен сипатталатын субъектілер де кіреді. Қылмыстық құқықта қылмыстың 

арнайы субъектісі деген ерекше ұғымның болуы, адамдардың белгілі қызметтері (ісі) және оларға заңмен 

жүктелген белгілі міндеттердің орындалуымен ғана байланысты іске асырылуы мүмкін қылмыстардың жеке 

түрлерінің ерекшеліктеріне байланысты. Сондықтан кейбір қылмыстар үшін қылмыстық жауапкершілікті 

белгілеуде заң шығарушы, басқа қылмыстардан өзгешелігі, субъект ретінде қылмыс жасауға қабілетті кез 

келген адамды емес, заң бойынша ерекше қасиеттер мен белгілерге ие адамды ғана қарастырады. 

Қылмыстың арнайы субъектісі деген ерекше ұғымның пайда болуы ең алдымен мемлекеттің адамдардың 

белгілі бір ортасына міндеттер жүктеп, кейін оның саналы түрде орындамау немесе ықылассыз орындауының 

соңы ауыр зардап алып келуімен байланысты.Қылмыстың арнайы субъектілерін анықтау кезінде осы мәселені 

зерттеген авторлар бұл ұғымға арнайы субъектінің әр түрлі белгілерін енгізді. Әр түрлі ұғым, соның ішінде 

құқықтық ұғым құбылыстың белгілі бір ортасына тән жалпыға бірдейді және маңыздысын көрсетуі, объективті 

ақиқатты жаңадан жаңғыртуы тиіс[1, 67б]. 

Зерттеушілердің арнайы субъектіге келтірген жеке анықтамалары оның тек кейбір жақтарын ғана 

көрсетіп, мәнін толық ашпайды.Осы мәселені аса тыңғылықты зерттеген В.С. Орловтың монографиясында 

былай делінген “ Кеңестік қылмыстық құқықта қылмыстың арнайы субъектісі деген ерекше ұғымның болуы 

адамдардың белгілі қызметтері (ісі) және оларға заңмен жүктелген белгілі міндеттердің орындалумен ғана 
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байланысты іске асырылуы мүмкін қылмыстардың жеке түрлерінің ерекшеліктеріне  байланысты. Бұл 

анықтамада ұғымның екі жағына көңіл аударылады қызмет сипаты және тұлғаларға жүктелген міндеттердің 

сипаты. Сонымен қатар арнайы субъектіні тек осы белгілер ғана сипаттамайды. Мысалы тұлғаның 

демографиялық қасиеті сияқты кінәлінің белгісі бұл анықтамада ескерілмейді. 

Біздің казқарасымыз бойынша арнайы субъектінің мәнін- толық, әрі жан жақты ашатын аңықтама, Н.С 

Лейкина мен Н.П Грабовская жасаған анықтама: «Арнайы субъект болып баптың диспозициясында 

көрсетілген, нақты ерекшеліктерге ие субъектілер табылады. Алайда авторлар арнайы субъект белгілерін ашу 

кезінде анықтамада жорамалдағандарын тарылтып тастайды. Олардың арнайы субъект белгілерін топтастыруы 

төмендегідей: 

-тұлғаның мемлекеттік – құқықтық жағдайын сипаттайтын белгілер ( шетел азаматы азаматтығы жоқ 

тұлға); 

-Олардың кәсіби жағдайын сипаттайтын белгілер; 

-Атқарылатын жұмысының ерекше қасиеттерін, қызмет жағдайын сипаттайын белгілер; 

-Демографиялық белгілер - жынысы, жасы, туысқандық қатынастар.  

Ш.С Рашковская бойынша арнайы субъект болу үшін, тұлғада  субъектге қажетті белгілерден 

(жауаптылыққа қабілеттілік, белгілі жасқа толуы) бөлек, қосымша ерекше белгілерге ие болып, тек сол белгілер 

толық болғанда ғана қылмыс жасады деуге болады. Ол арнайы субъект белгілерін төмендегідей, топтастырды: 

-тұлғаның мемлекеттік құқықтық жағдайы- ҚР азаматы, шетел азаматы, азаматтығы жоқ тұлға ; 

-Жынысы – орындаушы тек ер адам, жасы орындаушы тек кәмелетке толған адам; 

-КСРО-ның қорғаныс қабілеттілігіне және әскери қызметті өтеудің, тәртібіне қатысып азаматтарға 

жүктелетін міндеттер; 

-Кәсіби міндеттер- дәрігер және басқа да медицина қызметкерлері; 

-Басқа тұлғаларға қатысты жүктелетін міндеттер  

-Әділсот органдары қызметіне қатысты жүктелетін міндеттер- куәгерлер, жәбірленушілер, сарапшылар, 

аудамашылар; 

-Атқарылатын жұмыстың сипаты; 

-Тұлғының қызметтік жағдайы; 

-Мемлекеттік, қоғамдық немесе жеке меншікке қатысты тұлғаның белгілі бір жағдайы; 

-Жәбірленушге қатысты тұлғаның ерекше жағдайы; 

-Қылмыстық жауапкершілікке тартылған адамның, жазаның жеке бір түрлерін өтеуші сотталғанның, 

жазасын өтеген тұлғалардың кейбір категорияларының құқықтық статусы. 

Бұдан басқа, автор арнайы субъекттің қосымша белгілеріне көңіл аударуды ұсынды. Олар: тұлғаның 

бұрынғы қылмсын қайта жасауы; бұрын соттталғандығы немесе әкімшілік жазалаудан, қылмыстық 

жауапкершілікке дейінгі осыған ұқсас қауіптілігі аз емес әрекеттердің болуы; қылмысты аса қауіпті 

рецидивистің жасауы:  

Оқу әдебиеттерінде қылмысты арнайы субъектлер бойынша топтастыру ұсынылады, ол үлкен ықыласты 

талап етеді. Мұндай қылмыстар белгілерінің 3 тобына назар аударылады: 

-Тұлғаның құқықтық жағдайын, әлеуметтік статусын сипаттайтын белгілер. Бұл анағұрлым көп топ, ол 

мыналарды қамтиды: азаматтық қызмет жағдайы атқарылатын жұмыстың сипаты, мамандығы, сот процесіне 

қатысушы немесе сотталған, сотталғандық, аса қауіпті  рецидивист; 

-Тұлғаның физиологиялық және демографиялық қасиеттерін сипаттайтын белгілер- жынысы, жасы, 

денсаулық жағдайы; 

-Субъекттің жәбірленушімен өз ара қарым-қатынасын сипаттайтын белгілер- туыстық, қызметтік және 

басқа да тәуелділік қатынастар 

Професор Е.К Каиржанов мындай топтастыруды ұсынады: арнайы субъектлер өз жағдайына қарай былай 

бөлінеді: 

-жынысы бойынша- орындаушы тек қана ер адам (зорлау), орындаушы тек қана әйел адам (анасының 

жаңа туған баласын өлтіруі); 

-жасы бойынша – орындаушы 18 жасқа толған тұлға (кәмелетке толмағандарды қылмыстық әрекетке 

тарту); 

-әскери міндетті адамдардың әскери қылмыстардың орындаушы болуы мүмкін; 

-кәсіби міндеттер бойынша- милиция, медицина қызметкері, т.б; 

-Әділсот органдары қызметтеріне қатысты міндеттер бойынша (куәгерлер, жәбірленушілер, сарапшылар, 

аудармашылар);  

-Басқа тұлғаларға қатысты жүктелген міндеттер бойынша (қауіпті жағдайда қалдыру, баланы тәрбиелеу 

және асыраудан бас тарту); 

-атқарылатын жұмыстың сипаты бойынша (мемлекеттік құпияны жариялау, мемлекеттік құпия және т.б 

қамтитын құпияны жариялау); 

-тұлғаның қызмет жағдайы бойынша ( билік немесе қызмет жағдайын пайдаланып қиянат ету, билікті 

шектен шығыру және т.б); 

-Меншіке, қатысты тұлғаның белгілі бір жағдайы бойынша (меншікті қорғауға қылмысты немқұрайлы  

қарау)[2, 78б]. 

-Жәбірленушіге қатысты жағдайы (өзіне өзі қол жұмсауға дейін апару); 
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Арнайы субъектінің белгілері – бұл қылмыс құрамының қосымша белгілері. Олардың ерекшелігі қылмыс 

құрамының (қылмыстың объективті және субъективті жақтары) басқа да элементтерін сипаттайтын 

факультативті белгілер сияқты мыналарға көрінеді: 

-Қылмыс құрамының конструкциялық белгілері бола алады, егер белгілер болмаса көрсетілген құрам 

болмайды. Мысалы, банкроттық кездегі заңсыз әрекеттердің субъектісі ретінде тек борышкер ұйымның 

басшысы немесе жетекшісі, жеке кәсіпкер болуы мүмкін. Егер бұл әрекетті мекеменің басқа қызметкері 

жасаған болса, қылмыстың құрамы толық болмайды. 

-Оның жеңілдетін немесе ауырлататын жағдайы ретінде  қарастырылатын жауапкершілік пен жазаның 

жекеленуі үшін маңызды бола алады (Мысалы ҚР.ҚК 54 бабы 1 бөлімінің «а» пункті бойынша жеңілдететін 

жағдай ретінде кінәліге қөрсетілген сенім арқылы қиянат  жасау) 

Жоғарыда көрсетілгендерден басқа заң шығарушы арнайы субъектінің жеке белгілеріне қылмыскердің 

жеке басын сипаттайтын басқа да қасиеттер қатарына жатқызады. 

-Тұлғаның бұрын жасаған  қылмысты қайталап жасауы ( бірінші рет). 

-Бұрын сотталғандығы немесе әкімшілік жазаның болуы. 

Қылмыскердің жеке басын сипаттайтын бұл қосымша белгілер қылмысты топтастыруда, сонымен қатар 

жазаны тағайындау кезінде де жауапкершілікті жеңілдететін жағдайлар болып табылады. Егер субъектіні 

сипаттайтын қосымша белгілер заңмен қаралса, онда ол берілген қылмыс үшін қылмыстық жауапкершілікке 

қажетті шарт болып табылады.  

Лауазымды тұлға- қызметкер қоғамдық биліктің (мемлекеттік және қоғамдық қызығушылықтарын 

қамтамасыз ету) сынды жеке құқықтық (мемлекеттік заңды түлға немесе нақты жеке құрылым муддесінде 

өзінің жеке құқықтық потенциалын іске асыру) субъектісі ретінде міндетті жақ болып келеді. 

Лауазымды тұлға түрлері ұғымын анықтаудың мұндай тәсілі қоғамдық қызметтің қазіргі үлгілеріне сай 

келеді, және бұл бізге көрініп тұрғандай, жаңа қылмыстық кодекстің қабылдануымен байланысты негізделген 

ғылыми қызығушылықты туғызатыны анық. 

Солардың бірі - қылмыстық жауапкершілік жасы жөніндегі мәселе. Осыған байланысты, қылмыстық 

жауапкершілік жасының қазіргі заңдағы анықтамасын сынай келе, И.И. Карпец қылмыстық құқық ғылымында 

қалыптасқан арнайы субъект ұғымын шектеу туралы мәселені дұрыс көтерді. Автокөлік апаттары үшін 

қылмыстық жауапкершілік жасын көтеруді Ш.И. Чинхоев қолдады. Ол былай деп жазды “…кейбір көлік 

түрлеріне жүргізу құқығына куәлікті белгілі бір жасқа жеткен түлғаларға берілетін болғандықтан (мысалы, 

троллейбусты жүргізу жасы-18 жас, ал трамвайды жүргізу жасы 20 жас), автокөлік қылмысы субъектілері көп 

жағдайда үлкен жастағы тұлғалар болады.” Сонымен қатар 18 жасқа дейінгі кәмелетке толмағандарға қатысты  

қызмет жағдайын пайдаланып қиянат ету туралы нақты айтуға болмайды. 

“Осылайша,- деп жазады И.И. Карпец,- ғылыми- техникалық революция жағдайындағы қылмыстық 

жауапкершілік жасы туралы мәселе қылмыстық кодекстің  Ерекше бөлімдерінің сәйкес баптарының қолдануын 

қайта қарауды қажет етеді деп нақты айтуға болады” [6, 21б]. 

Қылмыстың арнайы субъектілерінің белгілерін тәжірибеде дұрыс анықтаудың үлкен маңызы бар. 

“Арнайы субъект белгілерінің қатысуы кезінде басқаша жағдай қалыптасады: кейбір жағдайларда, бұл 

белгілердің болмауы тұлғаның қылмыстық жауапкершілігін толық жояды ал басқаларында- қылмыстың 

топтастырылуы ғана болады”. Міне, сол себепті соттар кінәсінің барлық мағлұматтарын оның жұмыстағы 

қызмет жағдайын т.б. сиянақты тексерулері тиіс. 

Осылайша, арнайы субъекттің белгілері - бұл қылмыс құрамының қосымша белгілері. Олардың 

ерекшеліктері қылмыс  құрамының басқа да элементтерін қылмыстың объективтік және субъективтік жағын 

сипаттайтын факультативті белгілер сынды мыналардан көрінеді: 

-Қылмыс құрамының конструкциялық белгісі бола алады да, бұл белгісіз қылмыс құрамы болмайды. 

Мысалы, бухгалерлік есеп ережелерін бұзудың субъектісі тек бухгалтерия қызметкері не басшы немесе дербес 

кәсіпкер ғана бола алады. Егер бұл әрекеттерді кәсіпорынның басқа қызметкерлері жасаса, берілген қылмыс 

құрамы жоқ болады; 

-Жеңілдететін жағдайлар кезінде қылмыс құрамын құрайтын анықтаушы белгі бола алады; 

-Жазаны жеңілдететін немесе ауырлататын жағдай ретінде (ҚР ҚК-нің 54 бабы 1 бөлігінің “н”пункіті); 

қабылдаған әскери ант немесе кәсіби антты бұзған тұлғаның қылмыс жасауын қарау кезінде жеңілдететін 

жағдай ретінде жазаның даралануы үшін маңызды бола алады. 

Жоғарыда қарастырылған қылмыстың арнайы субъектісі мәселесін қорыта келе менің ұсынысым: 

Қылмыстық кодекстің 15-тарауындағы “Мемлекеттік қызмет пен мемлекеттік басқару мүдделеріне қарсы 

сыбайлас жемқорлық және өзге де қылмыстар” үшін, яғни нақты айтатын болсам “Лауазымды өкілеттіліктерді 

теріс пайдалану”(361 бап); “Билікті немесе лауазымдық өкілеттіліктерді асыра пайдалану”(362 бап); 

“Кәсіпкерлік қызметке заңсыз қатысу”(364 бап); “Пара алу” (366 бап); “Қызметтік жалғандық жасау”(369 бап); 

“Қызметтегі әрекетсіздік”(370 бап); “Салғырттық” (371 бап) сияқты қылмыстардың субъектілеріне байланысты 

«Маманданған қызметкерлер-шенеуніктер институтының» заңдастырып бекітуді кажет деп ойлаймын.  

Менің ойымша, лауазымды тұлғаны саралау қызмет бабын теріс пайдалану әр түрлі санаттары үшін 

қылмыстық жаупкершілік сұрақтарын шешуге үлкен көмек көрсетеді, және осы саралауды арнайы субъект 

ретінде окшап, оларға Қазақстан Републикасының қылмыстық кодексінде қылмыс бабын теріс пайдалану үшін 

қылмыстық жауаптылықты арнайы бап ретінде қарастыру қажет. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОВАРНОГО ЗНАКА ДЛЯ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ ТОВАРОВ ГРАЖДАНСКОМ 

ОБОРОТЕ 

 

Укрепление репутации Казахстана, как жесткого гаранта защиты товарных знаков позволит активнее 

развивать и диверсифицировать новые секторы экономики. Казахстан должен реализовать широкую 

публичную компанию, направленную на создание нетерпимого отношения к контрафактной продукции. 

Принять меры административного и уголовного преследования за нарушение прав интеллектуальной 

собственности и поддержку торговых марок (товарных знаков). Эти меры получат поддержку и одобрение 

мировых производителей высокотехнологической и наукоемкой продукции и обернутся притоком новых 

инвестиций и диверсификацией экономики Казахстана. 

Товарный знак — любые слова, наименования, символы или их сочетание принятые и используемые 

производителем или коммерческой организации для обозначения своих товаров и дифференциации их от 

товаров, производимых другими компаниями.  

Понятие «товарный знак» практически эквивалентно понятию «логотип», которое обычно и применяется 

в нашей жизни и бизнесе. Разница состоит лишь в том, что товарный знак теоретически может быть простой 

геометрической фигурой или каким-либо иным графическим символом, а логотип (он же «фирменный блок») 

обычно состоит из фирменного знака и названия компании. 

Важное назначение товарного знака требует его надежного правового регулирования, чтобы избежать 

различного рода конфликтов и сложностей в тех случаях, когда аналогичные или одинаковые обозначения 

применяются в качестве товарных знаков различными предприятиями, производящими однородные товары или 

оказывающими те же услуги. Чтобы исключать подобные ситуации возникает настоятельная необходимость 

быть обладателем товарного знака, гарантированно юридически защищенного от неразрешенного его 

использования другими предприятиями, в первую очередь, конкурентами. Это достигается регистрацией 

товарного знака.  

Владелец товарного знака имеет право проставлять рядом с товарным знаком предупредительную 

маркировку, указывающую на то, что применяемое обозначение является зарегистрированным товарным 

знаком. Предупредительная маркировка представляет собой специальное обозначение, свидетельствующее о 

том, что товарный знак охраняется, а следовательно, это гарантирует покупателю приобретение товара именно 

того производителя, на которого он рассчитывает.    

В Республике Казахстан владелец товарного знака  может производить рядом с товарным знаком 

предупредительную маркировку в виде латинской буквы ®, либо словесных обозначений «тауар танбасы», 

«товарный знак», «зарегистрированный товарный знак» указывающую на то, что используемое обозначение 

является зарегистрированным в РК товарным знаком [1].  

Владелец товарного знака имеет исключительное право пользования и распоряжения принадлежащим 

ему товарным знаком в отношении указанных в свидетельстве товаров и услуг. Никто не может использовать 

охраняемый в Республике Казахстан товарный знак без согласия владельца. 

Вряд ли кто-нибудь может назвать точное количество товарных знаков, используемых сегодня в 

различных отраслях производства во всем мире. При этом одни товарные знаки — долгожители, успешно 

представляющие товары в течение уже нескольких столетий, возраст других — всего несколько десятилетий, и, 

наконец, подавляющее большинство товарных знаков зарегистрировано относительно недавно. Многим 

товарным знакам из последней группы еще только предстоит утвердиться на рынке. На этом пути им 

необходимо преодолеть многие препятствия, выдержать жесткую конкуренцию, чтобы, в конце концов, 

закрепиться в сознании потребителей как символ определенного предприятия, товара или услуги. В последнее 

время в условиях глобализации и ускоряющегося научно-технического прогресса складывается ситуация, когда 

в калейдоскопе технических новинок стремительно возрастает количество предлагаемых массовому 

потребителю товаров и услуг. Потребители зачастую безуспешно пытаются выбрать среди множества товаров и 

услуг что-то надежное, не сиюминутное, обладающее большим «запасом прочности» и вместе с тем способное 

удовлетворить их индивидуальные потребности.  

В условиях проживания в крупных городах и постоянно убыстряющегося темпа жизни люди в большей 

степени склонны искать стабильность. Это стремление выражается в подсознательном желании следовать 

определенному стилю и образу жизни, что, в свою очередь, ассоциируется с некоторым набором товаров и 
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услуг от определенных производителей. У каждого потребителя есть свои предпочтения, но и они не сразу 

занимают прочную позицию в его сознании — всегда существует проблема выбора соответствующих товаров и 

услуг. В сложившейся ситуации человеку постоянно приходится принимать решение о том, что выбрать из 

множества различных вариантов. Поэтому, каким бы видом деятельности ни занималась компания, для ее 

успешного развития необходимо, чтобы она выгодно отличалась от других производителей подобных товаров и 

услуг. Для достижения наилучших результатов требуется нечто, позволяющее легко идентифицировать данную 

фирму, а именно ассоциирующийся с ней символ — товарный знак.  

Одна из основных особенностей товарных знаков — они постоянно находятся перед глазами 

потребителей. Потребители, на своем опыте оценившие результаты деятельности различных фирм, выбирая те 

или иные товары и услуги, тем самым повышают или понижают рейтинг предприятий и конкретных товарных 

знаков.  

С каждым годом требования к товарному знаку, как со стороны заказчиков, так и со стороны 

регистрирующих товарные знаки органов становятся все более жесткими. Это отчасти объясняется тем, что, 

несмотря на постоянно растущее количество новых товарных знаков, производители товаров стремятся, чтобы 

торговые знаки сохранялись в памяти потребителей как можно дольше. Однако если принять во внимание, что 

товарный знак может включать словесные, изобразительные и даже звуковые комбинации, то становится 

понятным, что возможности создания разнообразных художественных дизайнерских решений практически 

безграничны. 

Товарный знак может рассказать многое не только о самом предприятии и выпускаемой им продукции, 

но и о времени, своего создания, о модных направлениях в искусстве и дизайне в период его разработки, о 

территориальном расположении предприятия. Если в недавнем прошлом разработчики товарных знаков в 

первую очередь руководствовались информацией о направлении деятельности фирмы, ее географическом 

расположении, то в последнее время на первое место выходят вопросы психологии потребителя товаров или 

услуг, которые данный товарный знак представляет.  

Для современного товарного знака в большей мере, чем в предыдущие десятилетия, характерна особая 

лаконичность, легкость в прочтении и смысловом запоминании. Достигаются эти качества несколькими 

способами. В одном случае — использование композиционных решений, сочетающих текстовые и графические 

элементы; в другом — оригинальными дизайнерскими решениями только текстовых элементов. Кстати, 

преимуществом таких товарных знаков является их хорошая запоминаемость потребителями. При этом 

современные словесные товарные знаки зачастую являются просто комбинацией букв, не несущей никакой 

смысловой нагрузки.  

Отдельную, сравнительно небольшую группу современных товарных знаков представляют 

символические композиции. Отличительной особенностью таких знаков является четкость, экспрессивность и 

динамичность воспроизводимых графических символов. Преимущества подобных товарных знаков 

несомненны. Например, они могут с достаточно высокой степенью точности воспроизводиться при изменении 

масштаба, как в сторону уменьшения, так и в сторону значительного увеличения изображения товарного знака. 

В связи с этим следует поговорить о воспроизведении товарных знаков на различных носителях.  

Только сейчас отечественные производители осознали значимость товарного знака и его взаимосвязь с 

реализацией выпускаемой продукции или оказываемых услуг. Именно поэтому товарный знак теперь 

воспроизводится не только на самом изделии, но и на упаковке готовой продукции, сопроводительной 

документации и даже на одежде персонала компании. Особое значение в рекламе фирм приобрела сувенирная 

продукция с логотипами предприятий.  

В соответствии с Законом Республики Казахстан «О товарных знаках, знаках обслуживания и 

наименованиях мест происхождения» от 26 июля 1999 года товарный знак, знак обслуживания (далее — 

товарный знак) — это обозначение, зарегистрированное или охраняемое без регистрации в силу 

международных договоров, в которых участвует Республика Казахстан, служащее для отличия товаров (услуг) 

одних юридических или физических лиц от однородных товаров (услуг) других юридических или физических 

лиц [1].  

В соответствии с законодательством Республики Казахстан государственная охрана на товарный знак 

осуществляется посредством его регистрации в Комитете по правам интеллектуальной собственности 

Министерства юстиции Республики Казахстан либо посредством признания в установленном порядке 

товарного знака общеизвестным в Республике Казахстан в силу норм Парижской конвенции по охране 

промышленной собственности от 20 марта 1883 года. Государственная регистрация товарного знака или 

признание товарного знака общеизвестным в Республике Казахстан обеспечивают его владельцу 

государственную охрану его прав на товарный знак [2, с.8]. 

Для признания товарного знака общеизвестным в Республике Казахстан владельцем товарного знака 

подается заявка в Комитет по правам интеллектуальной собственности.  

В соответствии с общими нормами гражданского законодательства Республики Казахстан собственник 

товарного знака имеет право передать третьим лицам исключительное право пользования товарным знаком. 

Исключительное право  - это имущественное право его владельца на использование товарного знака любым 

способом по своему усмотрению. Данная сделка оформляется в виде лицензионного договора, сторонами 

которого является лицензиар (лицо, передающее право на использование товарного знака) и лицензиат (лицо, 

получающее право на использование товарного знака). В соответствии с законодательством Республики 
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Казахстан лицензионный договор на использование товарных знаков, а также все изменения и дополнения 

к нему, подлежат государственной регистрации в Комитете по правам интеллектуальной собственности через 

его территориальные представительства. В случае если отсутствует Государственная регистрация 

лицензионного договора, дополнений и изменений к нему, вся деятельность по ним может быть признана  

недействительной со всеми вытекающими правовыми последствиями. 

При разработке изображений товарных знаков следует иметь в виду, что не допускается регистрация 

товарных знаков, состоящих исключительно из следующих обозначений: 

- представляющие собой государственные гербы, флаги и эмблемы, сокращенные или полные 

наименования международных или межправительственных организаций, официальные контрольные, 

гарантийные и пробирные клейма, печати, награды, и другие знаки отличия, или сходных с ними до степени 

смешения (неразличения). Такие обозначения могут быть использованы как неохраняемые элементы, если на 

это имеется согласие соответствующих органов или их владельца 

- не обладающие различительной способностью 

- вошедшие во всеобщее употребление как обозначения товаров определенного вида 

- являющихся общепринятыми символами и терминами 

- указывающих на вид, качество количество, назначение, ценность товаров, а также на место и время 

производства и сбыта. 

Не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений: 

- являющихся ложными или способными ввести в заблуждение относительно товара и его изготовителя 

- противоречащих по своему содержанию общественным интересам, принципам гуманности и морали.  

Не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные 

до степени их смешения: 

- с товарными знаками, ранее зарегистрированными или заявленными на регистрацию в Республике 

Казахстан на имя другого лица в отношении однородных товаров и услуг 

- с товарными знаками других лиц, охраняемых без регистрации в силу международных договоров 

Республики Казахстан 

Не регистрируются в качестве товарных знаков обозначения, воспроизводящие: 

- промышленные образцы, охраняемые в Республике Казахстан 

-общеизвестные на территории РК фирменные наименования (или их часть), принадлежащие другим 

лицам, получившим право на эти наименования до даты приоритета заявки на товарный знак в отношении 

однородных товаров; 

-названия известных произведений литературы, науки и искусства, произведения искусства и их 

фрагменты, охраняемые в соответствии с авторским правом;  

- фамилии, имена, псевдонимы и производные от них, портреты и факсимиле в нарушении личных 

неимущественных прав этих лиц, их наследников или правопреемников, а также, если эти обозначения 

являются достоянием истории и культуры Республики Казахстан, без разрешения соответствующего 

уполномоченного органа 

- олимпийскую символику. 

Все эти ограничения необходимо учитывать при разработке товарного знака. В противном случае по 

результатам экспертизы заявителю отказывают в регистрации. Если знак, не удовлетворяющий данным 

требованиям, вводится в хозяйственный оборот, то следует помнить, что незаконное использование товарного 

знака относится к недобросовестной конкуренции и подпадает под действие Уголовного Кодекса РК.  

При наличии в действиях лица, посягающего на исключительные права на средства индивидуализации 

товаров, состава уголовного преступления законодательством предусматривается уголовно-правовая 

ответственность.  

Действующий Уголовный кодекс РК определяет состав преступления за неоднократное незаконное 

использовании товарного знака (ст.222). 

В качестве санкции по данному составу предусмотрен штраф в размере до трехсот месячных расчетных 

показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам 

на срок до двухсот сорока часов, либо арестом на срок до семидесяти пяти суток [3]. 

На наш взгляд наличие только материальных норм, предусматривающих наказание за незаконное 

использование товарного знака, не может разрешить проблему его незаконного использования и причинению 

обладателю товарного знака убытки. Необходимы эффективные мероприятия именно по выявлению 

незаконного использования товарного знака. Этим в некоторой степени занимаются правоохранительные 

органы по заявлению правообладателя. Требуется на государственном уровне осуществлять выявление фактов 

нарушения, а не констатацию этих самых фактов. 
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚЫЛМЫСТЫҚ-ПРОЦЕСТІК ЗАҢНАМАСЫНДАҒЫ 

ЖАСЫРЫН ТЕРГЕУ ӘРЕКЕТТЕРІН ЖҮЗЕГЕ АСЫРУДЫҢ КЕЙБІР МӘСЕЛЕЛЕРІ 

 

2010 жылдан 2020 жылға дейінгі мерзімде Қазақстан Республикасы Президентінің 2009 жылғы № 858 

Жарлығымен бекітілген құқықтық саясат Концепциясында көрсетілгендей, қылмыстық саясат, құқықтық 

саясаттың бір бағыты болып табылады, сондықтан оны жетілдіру қылмыстық, қылмыстық – процессуалды 

және қылмыстық-атқару құқығы мен өзге заң актілерінің өзара кешенді байланысын орнату арқылы жүзеге 

асырылуы керек [1].  

Мемлекеттің қылмыстық саясаты – қылмысты бақылаудың негізгі бағыттары мен түрлерін, қылмыспен 

күресуге құзіретті органдар қызметінің міндеттері мен мазмұнын анықтайды.  

Қылмыстық процесстің міндеттері қылмыстық құқық бұзушылықтардың жолын кесу, ымырасыз, тез 

және толық ашу, тергеп-тексеру, оларды жасаған адамдарды әшкерелеу және қылмыстық жауаптылыққа тарту, 

әдiл сот талқылауы және қылмыстық заңды дұрыс қолдану, адамдарды, қоғамды және мемлекетті қылмыстық 

құқық бұзушылықтардан қорғау болып табыбылады [2].  

Қылмысты ашу саласындағы мемлекет саясаты, қылмыстық процес саласында мемлекет қызметінің 

мақсаттары мен қағидаларын, стратегиясы мен бағыттарын, түрлері мен әдістерін анықтайды.  

Ал қылмыстық-процессуалдық құқықты реттеу қылмыстық істерді ашу, тергеу және соттармен шешу, 

сонымен қатар үкімдерді орындау болып табылады.  

Дегенмен де, ғылыми зерттеулердің көрсеткеніндей, күшін жоғалтқан Қазақстан Республикасының 1997 

жылғы 13 желтоқсандағы Қылмыстық Іс Жүргізу Кодексіне оның әрекет ету уақытында бірнеше рет өзгертулер 

мен толықтырулар енгізілді. 

Заманауи қылмыстық және қылмыстық-процессуалды заңнаманы модернизациялау қажеттілігі 

конституциялық құрылыстың жаңа кезеңіне өтуге байланысты туындады.  

2007 жылы 21 мамырда «Қазақстан Республикасының Конституциясына өзгертулер мен толықтырулар 

енгізу туралы» Заң қабылданды, онда елімізге принциптік маңызды новеллалар айтылды. 

Бұл жерде негізінен уақыт сынынан өтіп тексерілген мемлекеттік құрлыстың Қазақстандық моделінің 

параметрлері сақталды. Бірақ глобализациялау үрдісіндегі іргелі өзгерістер, сондай-ақ мемлекеттің дамуының 

ішкі динамикасы қол жеткен жетістіктермен шектеліп қалуға мүмкіндік бермеді. 

Жалпы ұлттық құқықтың жаңа уақыт талабына сәйкестігін қамтамасыз ету мақсатында мемлекеттің 

нормашығармашылық және құқық  қолданушылықты одан әрі жетілдіру керек болды. 

Біздің байқауымызша, 2014 жылдың шілде айында Қазақстан Республикасының Елбасы Н.Ә. Назарбаев 

қол қойған және 2015 жылдың 1-қаңтарынан бастап күшіне енген Қазақстан Республикасының жаңа 

Қылмыстық-процестік кодексі қылмыстық, қылмыстық-процестік және қылмыстық-атқару құқықтарының 

кешенді, өзара байланыстарын жетілдіруді қарастыратын қылмыстық саясатты 2010-2020 жылдарға арналған 

құқықтық саясат Концепциясының ережелеріне сай келеді. 

Қазақстан Республикасының жаңа Қылмыстық-процестік кодексі қоғамдағы құқықтық сана-сезімді 

арттырып, қылмыстық құқық бұзушылықтармен күресудің нысандары мен тәсілдерін жетілдіруге, нәтижесінде, 

халықтың құқық қорғау органдарына сенімін нығайта отырып, адам құқықтарының кепілділігін арттыруға, 

қоғамдағы әлеуметтік жағдайды тұрақтандыруға бағытталған.  

Қылмыстық процестік кодекстегі жаңа енгізілімдердің басты мағынасы азаматтардың конституциялық 

құқықтарын толық қамтамасыз ету, олардың қауіпсіздігін қорғауға бағытталып отыр.  

Өмірдің жаңа талаптарына сәйкес қылмыстық процестік заңнаманың жаңа үлгісі адам мен азаматтың, 

қоғамның құқықтары мен бостандықтарын қорғауға, сонымен қатар ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге 

бағытталған.  

2014 жылдың 4 шілдесіндегі Қазақстан Республикасының жаңа Қылмыстық-процестік кодексіне 

жасырын тергеу әрекеттері институты енгізілді. Заң шығарушымен ҚР ҚПК 231 бабында құпия тергеу 

әрекеттерінің нақты түрлері анықталған, атап айтсақ; 

1) адамды немесе орынды жасырын аудио- және (немесе) бейнебақылау; 

2) электр (телекоммуникация) байланыс желілері арқылы берілетін ақпаратты жасырын бақылау, ұстап 

қалу және түсіріп алу; 

3) абоненттер және (немесе) абоненттік құрылғылар арасындағы қосылулар туралы ақпаратты жасырын 

алу; 

4) компьютерлерден, серверлерден және ақпаратты жинауға, өңдеуге, жинақтауға және сақтауға 

арналған басқа да құрылғылардан ақпаратты жасырын түсіріп алу; 

5) пошта жөнелтілімдерін және өзге де жөнелтілімдерді жасырын бақылау; 

6) орынға жасырын кіру және (немесе) оны тексеру; 

7) адамды немесе орынды жасырын байқауға алу; 

8) жасырын бақыланатын жеткізілім; 

9) жасырын бақыланатын сатып алу; 

10) жасырын ендіру және (немесе) қылмыстық әрекетті имитациялау жүзеге асырылады.  
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Оның алғашқы алты тармақтарында көзделген жасырын тергеу әрекеттері прокурордың санкциясымен 

жүргізіледі және оларды жүргізу тәртібі осы Кодекстің 234-бабында белгіленген.  

Жасырын тергеу әрекеттерінің шарттары мен негіздері ҚР ҚПК 232 бабында көрсетілген, қылмыстық іс 

бойынша дәлелдеуге жататын  жағдайларды анықтау үшін, қылмыстық процесске тартылған тұлғаларға 

хабарламай, мәлімет алу қажет болса жасырын тергеу әрекеттері жүргізіледі.  

Қылмыстық іс жүргізу институттарын жетілдіру уақыт талабына сәйкес қылмыстық процесс міндеттерін 

шешу мақсатында көкейкесті және маңызды үрдіс болып табылады.  

Қылмыстық процесстің негізін қалаушылар тергеу әрекеттерінің мынадай негіздерін қалаған болатын: 

жауап алу (күдіктіден, айыпталушыдан, куәгерден, жәбірленушіден, сарапшыдан, маманнан, куәдан), 

беттестіру, тінту, алу, қарап-тексеру, куәландыру, телефондық және өзге сөйлесулерді бақылау және жазу, 

қоңырауларды нақтылау, тануға ұсыныу, тергеу эксперименті, айғақтарды сол жерде тексеру және нақтылау, 

пошта- телеграфтық корреспонденцияларды ұстап алу, сот сараптамасын тағайындау, салыстырмалы зерттеу 

жүргізу үшін үлгілерді алу [3].  

Біздің ойымызша, жаңа ҚР ҚПК аясында қылмыстық процесс пен жедел іздестіру қызметінің міндеті 

заңды түрде біріктірілді.  

Атап өту керек, Қазақстан Республикасының қолданыстағы «Жедел іздестіру қызметі туралы» заңы 

ашық және жасырын жедел іздестіру шараларын белгілейді, мұнда жедел іздестіру қызметінің айрықша белгісі 

оның барлау-іздеу сипатында Жедел іздестіру қызметінің міндеттерін шешу мақсатында ақпараттарды табуға 

бағытталған, атап айтсақ, осы Заңның 2 бөлімінде: 

- адам мен азаматтың өмiрiн, денсаулығын, құқықтарын, бостандықтары мен заңды мүдделерiн, меншікті 

заңға қарсы қол сұғулардан қорғау;  

- қоғамның, мемлекеттiң қауiпсiздiгiн қамтамасыз етуге және оның экономикалық әлеуетi мен қорғаныс 

қабiлетiн нығайтуға жәрдемдесу;  

 - қылмыстарды анықтау, олардың алдын алу және жолын кесу; 

- анықтау, тергеу және сот органдарынан жасырынған, қылмыстық  жауаптылықтан жалтарған 

адамдарды, хабар-ошарсыз кеткен азаматтарды және заңмен көзделген реттерде басқа да адамдарды iздестiру 

жөнiндегi шараларды жүзеге асыру;  

- шет мемлекеттердiң және халықаралық ұйымдардың арнаулы қызметтерiнiң барлау-бүлдiру әрекетiн 

анықтау, алдын алу және болдырмау;  

- Қазақстан Республикасы Президентiнiң және басқа күзетiлуге тиiс адамдардың қауiпсiздiгiн 

қамтамасыз ету;  

- мемлекеттiк шекараны күзетудi қамтамасыз ету;  

- мемлекеттік құпияларды немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын мәліметтерді қорғауды 

қамтамасыз ету; коммерциялық құпияны қорғауда ұйымдарға жәрдемдесу;  

- бас бостандығынан айыру орындарында қылмыстық-атқару заңдарымен белгiленген режимдi қолдау;  

- жедел-iздестiру қызметiн жүзеге асырушы органдардың қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету[4].  

Атап өту керек, тұлғаға қатысты жүргізілген жасырын тергеу шаралары мұқият жасырылады немесе 

бүркемеленеді және оның шынайы мақсаттары туралы тұлға білмеуі керек.  

Біздің ойымызша, қылмыстық-процестік кодексті дамытудың негізгі бағыттарын жүзеге асырудың 

кезекті сатысын аяқтау мақсатында 1999 жылы 15 наурызда қабылданған «Мемлекеттік құпиялар туралы» № 

349-I Қазақстан Республикасының Заңын жетілдіру керек, атап айтсақ, 14 бөлімнің атауы. «Барлау, қарсы 

барлау, жедел іздестіру және басқа қызмет саласындағы Қазақстан Республикасының мемлекеттік құпиясына 

жататын мәліметтер» бөлімін «жасырын тергеу әрекеттер саласындағы мәліметтер» сөздерімен толықтыру, ал 

15) тармақшасындағы Қазақстан Республикасы қауіпсіздігінің мүдделеріне қатысты қылмыстық істер бойынша 

тергеу әрекеттері, құралдарын мен жүргізу әдістерін ашатын мәліметтер деп аталатын тармақты «жасырын 

тергеу әрекеттері» сөздермен толықтыру.  

Осындай тәсіл біздің ойымызша, адам мен азаматтың құқықтарын, бостандықтарын қамтамасыз ету 

бойынша қойылатын талаптарға сәйкес келетін болады.  

Осы аталған тергеу әректінің тиімділігін анықтау мақсатында Қарағанды облысының Прокуратурасының 

тергеу басқармасынан алынған деректерге көз жүгіртсек мына төмендегідей мәліметтерді көруге болады. 

 

2015 жыл  Жалпы 

саны 

ІІМ 

(ІІД) 

Жемқорлыққа 

қарсы қызмет 

ҰҚК 

(ДКНБ) 

МКД 

(ДГД) 

Тиімділігі 

ЖТӘ жүргізуге алынған санкция 1930 1367 262 214 87 40% 

 

Өздеріңіз көріп отырғандай бар болғаны 1 жылдың ішінде осы тергеу әрекеті қылмысты ашуда өзінің 

тиімділігін көрсетті. 

Қорта айтқанда, біздің ойымызша, мемлекеттің құқықтық саясатының басты тармағы қылмыстық саясат 

болып табылады, оны жетілдіру қылмыстық, қылмыстық-процестік және қылмыстық-атқару құқығын кешенді, 

өзара байланысты реттеу, сонымен қатар құқық қолдану арқылы жүзеге асырылады. Қазақстан 

Республикасының қабылдаған қылмыстық-процестік кодексін бағалай отырып, оның ілгері даму жолында 

екенін көруге болады.  
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Рахымбергенова А.Ж. 2 курс, П-27қ Қарағанды қ, ҚҚЭУ, ЭБҚК 

Ғылыми жетекшісі: заң ғылымдарының магистрі, арнайы құқықтану  

пәндер(циклдік) комиссиясының оқытушысы Бейсембаева И.А 

 

ДІНИ ЭКСТРИМИЗМ ЖӘНЕ ҰЛТШЫЛДЫҚ ҚҰҚЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ 

 

Жаңа заман кезеңінде халықаралық құқық - құқықтың әр саласындағы халықаралық қатынастардың 

күшеюімен байланысты елеулі оң өзгерістерге ұшырап жатыр. Халықаралық қауымдастық, бүгінгі күні, 

халықаралық құқық нормалары мен қауіпті соғыс конфликтілерін, саяси қақтығыстарды бейбіт жолмен 

шешудегі ауқымды тәжірибесімен осы жұмыста қарастырғалы тұрған экстремизм және терроризм мәселелерін 

дұрысшешуге шамасы жетерлік деген ойдамыз. Халықаралық арақатынастардың ерекше аясы болып терроризм 

және экстремизм табылады. Бәріміз білетіндей, аталған екі құбылыс белгілі-бір мемлекеттің аумағында орын 

алғанымен, бүкіл әлемді мазасыздандыратын мәселеге айналды. Себебі бұл оқиғалар дүниежүзілік 

қауымдастықтың мүдделеріне қайшы тұрып, олардың бейбіт, тыныш және ынтымақтастық өмірін қауіпті 

жағдайға тірейді. Алайда, көптеген ғалымдар, бұл мәселелерді әлемдік қатынастардың жаһандануымен 

байланыстырады. Қазіргі заман өзінің күрделі қатынастарының қиындай түсуімен және рухани құндылықтарға 

кері көңілмен қараудың тенденциясымен түсіндірілетін адам және қоғам, қоғам және мемлекет, мемлекет және 

әлемдік қауымдастық арасындағы қарым-қатынастардың шиеленісуіне әкеліп соқтырады.  

Бүгінгі күні тұрақтанған Батыс және Шығыс түсініктерінің бел ала бастауы мемлекеттер арасында саяси, 

экономикалық және тағы басқа тұрғыдағы мәселелерге байланысты, қарапайым қоғамға әбден түсініксіз, үлкен 

және қауіпті қорытынды – ланкестік, экстремистік қақтығыстарға әкелді. Енді, бұл орныққан жағдай - ешкімге 

де тиімді еместігін көрсетеді[1]. 

Мұндай жағдайда әлемдік қауымдастықтың терроризм және экстремизммен күресудегі әсерлі әреккеттер 

болып мемлекет тарапынан кепілденген адамдардың оған бірігіп қарсы шығуы табылады. Мемлекеттер бұл 

аяда қызметтесу арқасында халықаралық өзара әрекеттестіктің құқықтық және саяси негіздерін орнықтырады. 

Көрсетілген өзара әрекеттестік мынадай жалпы мақсаттарға бағытталған – халықаралық бірігудің арқасында 

ғана іске асатын халықаралық қылмыстылыққа қарсы әрекеттерді ұйымдастыру, халықаралық қауіпсіздіктің 

бірыңғай жүйесін құру.[2] 

Біз білетіндей, террордың нәтижесінде адам құқықтары мен бостандықтары жексұрын, қатігез және 

көргенсіз нысанда бұзылады. Ланкестік акт, жагдай да көрініспен орын алса да, тіптен, соғысқа әкелетін 

нысандағы экстремизм – ең алдымен, адам баласына, оның бағаланбас өмір фактісіне үлкен қасірет әкеледі. 

Хылықаралық құқытың бірден-бір қағидасы – адам құқықтары мен бостандықтарын кесетін экстремистік және 

(немесе) ланкестік әрекеттердің қайта–қайта жандануы қоғамда адамға өмір сүруге ешқандай мүмкіндік бере 

алмайды.Қазақстан Республикасында терең саяси, әлеуметтік-экономикалық қайта құруды тәртібін нығайтуды, 

елімілдің конституциялық құрылысын, азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын сенімді де берік 

қорғауды талап етеді[3] 

Айтқандай, экстремизмнің қай түрі болса да тұтас әлемге, мемлекеттің ұлттық қауіпсіздігіне, елдің 

аумақтық тұтастығына, азаматтардың құқығына және бостандығына үлкен қауіп төндіреді. Кез келген ел үшін 

діни экстремизмнің ең қауіпті түрі – діни ұранды бүркемелеп ұлттар және діндер арасына от қойып, 

шағыстыру. Оның арты үлкен қақтығыстарға әкеледі. Діни экстремизмнің негізгі мақсаты – өз дінінің басқа 

діни конфессияларға басым екенін мәжбүрлі түрде мойындату. Одан қала берді, халыққа өз діндеріне сай 

құқықтық нормаларды жасап, бөлек мемлекет құру.Қазақстан зайырлы мемлекет бола тұра, атақты мұсылман 

өркениетінің ажырамас бөлігі болып табылады. Біздің тарихымыз көптеген жүзжылдық бойы исламмен 

байланысты, ол қазақ халқының рухани мәдениетінің негізгі бөліктерінің бірі болып табылады. Ресей және 

Қытай сияқты елдермен көршілестік сонымен қатар біздің мәдениетімізге белгілі әсер етеді. Шығыстағы діни 

мағына экстремизмі пайда болуының қазіргі заманғы жаһанның басталуы Ирандағы шииттік 

фундаментализмнің жедел даму этапы деп айтуға болады. 

Орта Азия аймақтарында экстремизм және терроризм мәселелері ерекше көңіл аударуға тұрарлық 

жағдай. Аталған аймақ Қазақстанға көршілес мемлекеттерден тұрғандықтан өздерінің аумақтарында 

экстремизм және терроризм көріністері жандануының көркеюіне байланысты туындаған ішкі тұрақсыздық 

жағдайлары үлкен қауіп төндіреді. 
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Таңдалып отырған бітіру жұмысының өзектілігі - жасалған қорытындылармен дәлелденеді. Онда 

халықаралық өзара әрекеттестіктің аймақтық мәселелері мен олардың болашақта даму тенденцияларын 

қарастыруға байланысты зерттеулер жүргізіледі. Тұрақтанған жағдайда Қазақстан экстремизм және 

терроризмге қарсы тұруға байланысты халықаралық ынтымақтастық жүйесіне белсенді түрде енуде. 

Зерттеудің негізгі мақсаты болып экстремизм және терроризммен күресудегі Орта Азия мемлекеттерінің 

ынтымақтастық қағидалары мен мазмұнының жалпы мінездемесін қалыптастыру табылады. Жоғарыда аталған 

мақсатқа сәйкес, бітіру жұмысының авторы келесі тапсырмаларды шешуге бет бұрды: 

- экстремизм және терроризм түсінігі мен себептерін анықтау; 

- Орта Азия аймағында діни экстремизмнің құқықтық ерекшеліктерін ашу мен оның ішкі және сыртқы 

факторларын айқындау; 

- Қазақстан Орта Азия аймағында қауіпсіздік пен саяси тұрақтылықты қамтамасыз етудегі орнына 

байланысты халықаралық құқықтық мәселелердің мінездемесі; 

- Қазақстанның қауіпсіздігі мен тұрақытылығына төнетін ішкі қауіптерді анықтау; 

- Қазақстанның қауіпсіздігі мен саяси тұрақытылығына төнетін қауіптердің сыртқы факторлары 

жандануының құқықтық мәселелерін айқындау; 

- Қазақстан мен Орта Азия аймағында экстремизм және терроризм әрекеттерінде адам құқықтарын 

қорғау мен бұзылу мәселелерін анықтау; 

- Қазақстан мен Орта Азия аймағында экстремизм және терроризммен күресуге бағытталған 

халықаралық ұйымдардың қызметін анықтау. 

Жаңа заман кезеңінде халықаралық құқық - құқықтың әр саласындағы халықаралық қатынастардың 

күшеюімен байланысты елеулі оң өзгерістерге ұшырап жатыр. Халықаралық қауымдастық, бүгінгі күні, 

халықаралық құқық нормалары мен қауіпті соғыс конфликтілерін, саяси қақтығыстарды бейбіт жолмен 

шешудегі ауқымды тәжірибесімен осы жұмыста қарастырғалы тұрған экстремизм және терроризм мәселелерін 

дұрысшешуге шамасы жетерлік деген ойдамыз. 

Халықаралық арақатынастардың ерекше аясы болып терроризм және экстремизм табылады. Бәріміз 

білетіндей, аталған екі құбылыс белгілі-бір мемлекеттің аумағында орын алғанымен, бүкіл әлемді 

мазасыздандыратын мәселеге айналды. Себебі бұл оқиғалар дүниежүзілік қауымдастықтың мүдделеріне қайшы 

тұрып, олардың бейбіт, тыныш және ынтымақтастық өмірін қауіпті жағдайға тірейді. Алайда, көптеген 

ғалымдар, бұл мәселелерді әлемдік қатынастардың жаһандануымен байланыстырады. Қазіргі заман өзінің 

күрделі қатынастарының қиындай түсуімен және рухани құндылықтарға кері көңілмен қараудың 

тенденциясымен түсіндірілетін адам және қоғам, қоғам және мемлекет, мемлекет және әлемдік қауымдастық 

арасындағы қарым-қатынастардың шиеленісуіне әкеліп соқтырады. 

Бүгінгі күні тұрақтанған Батыс және Шығыс түсініктерінің бел ала бастауы мемлекеттер арасында саяси, 

экономикалық және тағы басқа тұрғыдағы мәселелерге байланысты, қарапайым қоғамға әбден түсініксіз, үлкен 

және қауіпті қорытынды – ланкестік, экстремистік қақтығыстарға әкелді. Енді, бұл орныққан жағдай - ешкімге 

де тиімді еместігін көрсетеді.Мұндай жағдайда әлемдік қауымдастықтың терроризм және экстремизммен 

күресудегі әсерлі әреккеттер болып мемлекет тарапынан кепілденген адамдардың оған бірігіп қарсы шығуы 

табылады. Мемлекеттер бұл аяда қызметтесу арқасында халықаралық өзара әрекеттестіктің құқықтық және 

саяси негіздерін орнықтырады. Көрсетілген өзара әрекеттестік мынадай жалпы мақсаттарға бағытталған – 

халықаралық бірігудің арқасында ғана іске асатын халықаралық қылмыстылыққа қарсы әрекеттерді 

ұйымдастыру, халықаралық қауіпсіздіктің бірыңғай жүйесін құру. 

Біз білетіндей, террордың нәтижесінде адам құқықтары мен бостандықтары жексұрын, қатігез және 

көргенсіз нысанда бұзылады. Ланкестік акт, қагдай да көрініспен орын алса да, тіптен, соғысқа әкелетін 

нысандағы экстремизм – ең алдымен, адам баласына, оның бағаланбас өмір фактісіне үлкен қасірет әкеледі. 

Хылықаралық құқытың бірден-бір қағидасы – адам құқықтары мен бостандықтарын кесетін экстремистік және 

(немесе) ланкестік әрекеттердің қайта –қайта жандануы қоғамда адамға өмір сүруге ешқандай мүмкіндік бере 

алмайды 

Айтқандай, экстремизмнің қай түрі болса да тұтас әлемге, мемлекеттің ұлттық қауіпсіздігіне, елдің 

аумақтық тұтастығына, азаматтардың құқығына және бостандығына үлкен қауіп төндіреді. Кез келген ел үшін 

діни экстремизмнің ең қауіпті түрі – діни ұранды бүркемелеп ұлттар және діндер арасына от қойып, 

шағыстыру. Оның арты үлкен қақтығыстарға әкеледі. Діни экстремизмнің негізгі мақсаты – өз дінінің басқа 

діни конфессияларға басым екенін мәжбүрлі түрде мойындату. Одан қала берді, халыққа өз діндеріне сай 

құқықтық нормаларды жасап, бөлек мемлекет құру. Әлемдік саясатты түбегейлі өзгерткен 2001 жылғы 11 

қыркүйек оқиғасының құпиясының шындығы мен дақпыртын ажырату қиын. Лаңкестіктің жауапкершілігін 

«әл-Қаида» лаңкестік тобы өз мойнына алды. 19 адамнан тұратын лаңкестік топ төрт ұшақты басып алып, оның 

екеуін Нью-Йорктегі Бүкіләлемдік сауда орталығының көк тіреген екі ғимаратына бағыттады. Алғашқы екі 

ұшақ 2001 жылғы 11 қыркүйек күні таңғы сағат 8-ден 46 минут өткенде «егіз» ғимаратқа соғылды. Лаңкестер 

басып алған ұшақтардың бірі Пентагонның бір бүйіріне құласа, енді бірі Пенсильвания штатындағы Шанксвилл 

қаласы маңындағы тоғайға құлады. Жалпы, лаңкестік әрекеттен 2974 адам опат болса, оның ішінде 343 өрт 

сөндіруші құрбан болды. Қаза болғандардың арасында 91 елдің азаматтары бар екен. Ал жалпы шығын 100 

млрд долларға бағаланып отыр. 2002 жылы АҚШ «Комиссия 9/11» атпен белгілі комиссияны құрды. Алайда 

комиссия есебі күдік-күмән туғызып, сарапшылар лаңкестіктің артында кім тұр дегенге орай бірнеше 

көзқарасты алға тартып жүр. Біреулер араб фанаттары десе, екіншілері АҚШ-тың өзі бұған мүдделі болды 
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дейді. Келесілері Израиль арнайы қызметінен, палестиндіктерден күдіктенсе, енді бірі оның артында үшінші 

дүниежүзілік соғысқа мүдделі халықаралық күштер, әскери-өнеркәсіптік топтар, наркобарондар болуы мүмкін 

деген долбар жасайды. Қалай дегенмен, 11 қыркүйек оқиғасы төңірегіндегі сан сауал жауапсыз қалып 

отыр.Қазақстан зайырлы мемлекет бола тұра, атақты мұсұлман өркениетінің ажырамас бөлігі болып табылады. 

Біздің тарихымыз көптеген жүзжылдық бойы  исламмен байланысты, ол қазақ халқының рухани мәдениетінің 

негізгі бөліктерінің бірі болып табылады. Ресей және Қытай сияқты елдермен көршілестік сонымен қатар біздің 

мәдениетімізге белгілі әсер етеді. Шығыстағы діни мағына экстремизмі пайда болуының қазіргі заманғы 

жаһанның басталуы Ирандағы шииттік фундаментализмнің жедел даму этапы деп айтуға болады.Орта Азия 

аймақтарында экстремизм және терроризм мәселелері ерекше көңіл аударуға тұрарлық жағдай. Аталған аймақ 

Қазақстанға көршілес мемлекеттерден тұрғандықтан өздерінің аумақтарында экстремизм және терроризм 

көріністері жандануының көркеюіне байланысты туындаған ішкі тұрақсыздық жағдайлары үлкен қауіп 

төндіреді. 

Қарастырылып отырғалы тұрған тематиканың методологиялық негізі – мемлекеттік және құқықтық 

құбылыстардың жалпығылыми және жекеғылыми әдістерін қарастыру: тарихи, салыстырмалы, логикалық, 

формальді-құқықтық, функционалды және тағы басқа. Теориялық және тәжірибелік маңызына терроризм және 

экстремизммен күресудегі Қазақстан мен Орта Азия мемлекеттерінің ынтымақтастық аясында халықаралық 

құықық ғылымының келешекте дамуы жатады. Зерттелетін аядағы халықаралық қатынастардың әрекет ету 

қағидалары мен мазмұнының түсінігі туралы ғылыми көзқарастардың жетілуіне әсер тигізеді деген 

қорытындыға жетуге болады. Халықаралық қатынастардың жетілуі – оын алған экстремизм және терроризм 

қауіптеріне әсерлі тойтарыс бере алады. Тек оған жету жолдары адам және азамат құқықтары мен 

бостандықтарына ешқандай кедергі келтірмесе және оларға қарсы тұрмаса... Жұмыста қарастырылған 

нәтижелер мен ұсыныстар халықаралық құқықтың дамуына пайдалы болады деген үміттеміз. 
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БАЛАЛАРҒА ҚАТЫСТЫ ЗОРЛЫҚ – ЗОМБЫЛЫҚ МӘСЕЛЕСІ 

 

Қазақстанда балалар, бүкіл әлемдегідей, үйінде, мектепте және басқа да қоғамдық мекемелерде 

күнделікті қатыгездікпен және зорлық-зомбылықпен ұшырасып отырады, алайда осы кезге дейін қоғам бұл 

проблемаға зейін қойып көрген жоқ. 

Адамның және адамзаттың құқықтары мен бас бостандықтарын қамтамасыз ету және қорғау – 

конституциялық заңдылықтың басты талабы. 

Балаға қатысты зорлық - зомбылықты және оған әсер ететін тиісті ҥдерісті анықтау және тану 

қабілеттілігі бала қҧқығын қорғау және зорлық – зомбылықтың жергілікті және мемлекеттік анықтамасына 

тәуелді болып табылады. Зорлық – зомбылық ты анықтау. Балаларға қатысты зорлық – зомбылыққа әлемдік 

феномен ретінде анықтама беру балалардың кең мәдени, діни, әлеуметтік саяси, заңды және экономикалық 

ӛмірлерінің әртүрлі болуынан қиын болып табылады. Өйткені, бір мемлекетте зорлық –зомбылық болып 

табылатын әрекеттер, екінші елде рұқсат етілген болуы мҥмкін. Зорлық – зомбылық – бір адамның екінші 

адамға билік пен бақылау орнатуы және сақтауы мақсатында бір адамның әртүрлі нысандарды қолдану арқылы 

ықпал етуге негізделген жүріс тұрыс жүйесі. Бірақ, ұйымның баланы қорғау дың мәнінің «балаға қатысты 

зорлық – зомбылық анықтамасы» не екендігі және олардың саясаты мен рәсімдері қандай жағдайда 

қолданылатыны жөнінде жалпы түсінікке қол жеткізуі өте маңызды болып табылады. 

«Балаларға қатысты зорлық-зомбылық және бақылаусыздық кейде қатыгездік ретінде барлық 

физиологиялық және/немесе эмоционалды қатыгездік, жыныстық зорлық-зомбылық немесе ата-аналық 

жауапкершілігінен бас тарту, жауапкершілік, сенімділік немесе билік пен қатынас мәнмәтіндегі бала 

денсаулығына, ӛмір сҥруіне, дамуына немесе ар-намысына әлеуеттік залал келтіретін коммерциялық немесе 

ӛзге де пайдалану  

нысандары ретінде анықталатын балаларға қатысты қатыгездік ретінде  белгілейді» 

Қазақстанда салауатты өмір салтына қол жеткізуде, денсаулықты сақтау мен нығайтудағы басты 

міндеттің бірі – бала құқығын қорғау, зорлық-зомбылыққа қарсы күрес жүргізу. 

Егер жалпы айтқанда зомбылықты физикалық қасірет көрсету әрекеті деп анықтауы болса, онда 

тұрмыстық зомбылықта осы әрекеттің бастауы мен айқындау нүктесі анық белгіленеді. 

Балалар, ересектер сияқты, негіз қалаушы: сыйлау, қол тигізбеу және адамзаттық абыройын сақтау 

құқықтарына ие, сондай-ақ адам құқықтарының жалпыға ортақ декларациясы мен азаматтық және саяси, 
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экономикалық, әлеуметтік және мәдени құқықтар туралы халықаралық актіде көзделген заң тарапынан да тең 

қорғау көрсетілуіне құқылы. 

Бала үшін ата-анасының уйі әрқашан ең қауіпсіз жер бола бермейтінін айғақтайтын фактілер жиі 

кездеседі. Балаларға қатысты зорлық-зомбылық көрсету проблемасы бойынша мәліметтер мен жетік 

статистикалық деректердің жетіспеу проблемасы бар елдердің қатарына Қазақстанда жатады: проблеманың 

тереңдігі мен көлемі әлі белгісіз, ал біздің қолымыздағы біркелкі емес және үзінді зерделеу нәтижелері іс 

жүзіндегі жағдай туралы болжамдар жасауға ғана мүмкіндік береді. 

Қазақстанның қолдануында іс-әрекеттер жасаудың белгілі құқықтық негізі–балалар құқықтары туралы 

Конвенция бар, дегенмен, нақты міндеттемелерге келер болсақ, жалпы алғанда мемлекет, әлеуметтік 

қызметтер, құқық қорғау органдарының ресми тұлғалары, қоғам, БАҚ, отбасы тарапынан күннен-күнге тиісті 

жауапкершілікпен қарауы байқалмай келеді. 

Балаларын бағып-қағу міндеттерін орындамаған, саны мыңнан асқан ата-аналар құқығынан айрылды, 

сонымен қатар, ата-аналар әкімшілік және қылмыстық жауаптылыққа да тартылып жатыр. 

Балаларға қатігездік көрсету және адамзаттық абыройына нұқсан келтіру, оларды ата-аналарының және 

өзге қамқоршыларының жазалауын қоғамдық пікірдің қолдауы, балалар мүддесін қорғауға бағытталған, 

аталмыш қоғам ішінде рұқсат етілетін «тәрбиелеу» мен жол берілмейтін «қатыгездік» ұғымдарының ара-жігін 

ажыратуға мәжбүр қызметтер жұмысына айтарлықтар кедергі келтіреді. Қоғамдағы пікір бойынша балаға 

қасақана зақым келтіру немесе абыройына нұқсан келтіру қалыпты жағдай болып есептелсе, балаларды қорғау 

және тәрбиелеудің оң нышандарының дамуына ықпал жасау қажеттілігін көңілге қонымды етіп негіздеу мен 

жеткізу мүлде мүмкін емес. 

«Ресми статистикаға сүйенсек, жыл басынан бері балаларға жыныстық сипаттағы зорлық-зомбылық 

көрсеткендері үшін 133 қылмыстық іс қозғалған, ал 16 жасқа толмаған балаларды жыныстық қатынасқа тартқан 

және жыныстық сипаттағы басқа да әрекеттерге қатысты 465 факт тіркелді» 

Өздеріңіз білесіздер, соңғы жылдары балалардың құқығын қорғау бағытында, әсіресе, осы балаларды 

зорлық-зомбылықтан қорғау үшін бірқатар заң жобалары қабылданды. Ата-аналардың да жауапкершілігін 

арттыратын шаралар бар. Мысалы, жаңа қылмыстық кодекске сай, өз баласының тәрбиесіне көңіл бөлмеген 

ата-аналарды қылмыстық жауапкершілікке тартуға болады. 

Зорлық-зомбылық құқықта «Бір адамның екінші бір адамға, оның жеке басына тиіспеушілік құқығын 

бұзатын тәни және психикалық ықпал жасауы» делінген. 

Тән азабын шектірген зорлық–адамның ағзасына тікелей әсер ету, ұрып-соғу, денесіне зақым келтіру, 

тағы басқа. Тән азабын шектірген зорлықтың салдарынан жәбірленушінің денсаулығына зиян келтірілуі 

мүмкін. 

Зорлық – зомбылық құқыта «Бір адамның екінші бір адамға, оның жеке басына тиіспеушілік құқығын 

бұзатын тәни тжәне психикалық ықпал жасауы деленген. 

Тән азабын шектірген зоры 

Жан азабын шектірген зорлық–жәбірленушінің қарсылық көрсетуіне, өз құқықтары мен мүдделерін 

қорғауына деген ерік жігерін жасыту үшін қорқыту, адамның психикасына әсер ету. жан азабын шектірген 

зорлық жүйке ауруына немесе тіпті жан ауруына ұшыратуы мүмкін. 

Адамның өмірі мен денсаулығына қауіпті әдіс қолданылып жасалған қылмыстар «Қазақстан 

Республикасының Қылмыстық кодексінің» тиісті баптарына сәйкес жауаптылық пен жазаны ауырлататын мән-

жайлар болып табылады. 

Елімізде зорлық-зомбылыққа қатысты 20 дағдарыс орталығы бар. 

Әйелдер мен балаларға арналған зорлық-зомбылық проблемасы елімізде елеулі мөлшерде асқынды. 

Статистикалық мәліметке қарағанда елде жыл ішінде 500-дей әйел мен бала тұрмыстағы зорлық-зомбылық 

құрбаны болады. 

Отбасылардың қиюы қашуының басты бір себебі–жанұядағы зорлық-зомбылық. 

Кикілжіңі көп болатын отбасында өскен балалар есейген соң не әкесінің, не шешесінің отбасында өзін-

өзі ұстау үлгісін алады. 

Зорлықтың түрлері: 

- Эмоциялық зорлық–балағаттау, қорлау, сөгу, балалардың жеке өміріне қол сұғу; 

- Физикалық зорлық–отбасы мүшелерін мас күйінде немесе сау күйінде ұруды қолданатын эмоциялық 

зорлық; 

- Қауіп-қатер – отбасын тастап кетемін деп қорқыту, әйелін немесе балаларын ұру, өз-өзіне қол жұмсауға 

итермелеу; 

- Балаларды анасына қарсы қолдану, әйелін өз балаларын ешқашан көрсетпейтіндігімен қорқыту, 

қорқытатын жолдауларды беру үшін балаларды қолдану. 

Қазақстандағы тұрмыстық зомбылық туралы заңды қабылдау қажетілігі туды. Зорлық зомбылық 

дағдарыстан шығу және даму кезіңдегі еліміздегі адамзат әлеуетіне қажеттігі де туындап отырғандығын 

ескертеді. 

Қазақ халқының дана сөзі бар: «Әйел адамға рухы әлсіз ер адам ғана қол көтереді». Бұны халық 

жазылмаған заң деп санап осы уақытқа дейін сақтап келеді, алайда өкінішке орай кейбір ер адамдар ұмытып 

кеткен сыңайлы. 
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«Ата көрген оқ жонар, шеше көрген тон пішер» - демекші балаға отбасы тәрбиесінің әсері мол. Тәрбиеге 

әсер беретін өскен орта, ата-ананың тәрбиесі дұрыс болмаса, жаман әсерлер адамды азғырып, түрлі жаман 

мінезді жұқтырады. 

Отбасындағы ата-ананың мінез құлқы–баланың көз алдындағы үлгі, өнеге алатын, оған қарап өсетін 

нысаны. 

Мектепте оқитын балалардың да мұғалімдердің де психикалық-эмоциялық жай-күйіне жеткіліксіз 

бақылау жасау мұғалім мен оқушының бір-біріне деген әдепсіз тәртіпке жол беру жағдайларына алып 

келетіндігі бүгінде айқын болып отыр. Сондықтан ата-аналардың қатысуымен жиі созылмалы жанжалды 

жағдайлар, мұндай жанжалда мектептегеі қарым-қатынастарды ушықтырып жібереді және баспасөз беттерінде 

көрініп қалады. Белгілі бір уаықттан кейін жанжал жасаған тарап балалардың құқытары туралы ұмытып кетіп 

өз проблемаларын шеше бастауы жиі кездеседі. 

Нашақорлық, темекіге, ішімдікке үйірлік бұзықтық жолға түсіп зорлық-зомбылық жасауға мүмкіндік 

туғызады, еңбек етуге, қоғамға, денсаулыққа, ұрпаққа, отбасына зиянын тигізеді. 

Салауатты өмір сүрудің бір негізгі күрделі мәселесі–жаман қылықтардан, яғни зорлық-зомбылықтан 

аулақ болу. Ішімдікке үйір адам есінен айырылып, қасындағы адамдарға зиянын тигізеді, отбасына ойран 

салады, отбасы мүшелеріне оғаш қылықтар көрсетіп мазасын алады. Бұл баланың психологиясына кері әсерін 

тигізеді. Бала өзіне керекті рухани дүниенің барлығын қоршаған ортадан алады. 

Қазақстанда балалардың құқытарын сақтау жағдайын талдай отырып, құқық қорғау органдары, негізінде 

учаскелік инспекторлардың қызметі әлеуметтік қарсы отбасыларны әлсіз бақылауды жүзеге асырып отыр. 

Оының нәтежесінде балалар осындай отбасыларынан уақытында алынбайды, ал ата-аналары жауакершілікке 

тартылмайды. Мұндай жағдай панасыздық проблемасын ушықтыруға балаларды қоғамға қарсы іс қимылдар 

жасауға тартуға балалар жезөкшелігінің өркендеуіне балалардың өз өзіне қол жұмсау манының өсуіне алып 

келеді. Әлеуметке қарсы өмір сүретін, балаларға қатыгездік көрмететін, және оларды тәрбиелеу жөнініде 

өздеріні міндеттерін орындамайтын адамдар іс жүзінде жауапқа тартылмай отыр. 

Білім беру органдары, атап айтқанда, орта білім беру орындарының әкімшіліктері тиісті дәріжеде 

оқушылардың дене жарақатымен келуін, оқушылардың мектептерге келмеуін, олардың үлгерімнің төменділігін 

анықтамайды, әлеуметтік тәуекел отабсыларындағы  оқушылармен алдын алу және ағартушылық жұмыс 

жүргізбейді, ішкі істер органдарымен, прокуратурамен, халықты әлеуметтік қорғау органдарымен нашар өзара 

іс қимыл жасайды. 

Зорлық зомбылықтың баланың мінез-құлқына әсер ету ерекшеліктері бар. Ата-анасы және басқа да 

заңды өкілдері ата-аналық құқықтарын жүзеге асырған кезде баланың дене және психикалық денсаулығына, 

оның имандылық дамуына зиян келтіруге құқылы емес. Баланы тәрбиелеу тәсілдерінде баланың адамдық қадір-

қасиетіне менсінбей қатар, дөрекі қарау, оны қорлау немесе қанау болмауға тиіс. 

Балалар құқығын қорғау – егемен еліміздің асты құндылықтарының бірі. Сол үшін өскелең ұрпақтың 

дұрыс тәрбие алып, қоғамдағы құқықтарының сақталу жолында аянбай еңбек етуі керек. 

Қорыта айтқанда, балаларға қатысты зорлық зомбылықтың алдын алудың шешуші басымдықтары 

балаларға зорлық-зомбылық көрсету және балаларды жұмыс күші ретінде пайдаланудың алдына алу және 

болдырмау; ауыр жағдайда қалған балалларға көмек көрсету, балалардың өмір сүру деңгейімен сапасын 

арттыруға жағжай жасау болып табылады. 
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ӘМЕҢГЕРЛІК ЖӘНЕ ҚОҒАМДАҒЫ ЖЕТІМДЕР МӘСЕЛЕСІ 

 

Ұшы-қиырына жету үшін құстың қанаты талатын даласына сай пейілі кең, қонақжай қазақ халқы үшін 

ұлт өсімі қай кезде де өзекті болған. Содан да болар «Жетім көрсең  жебей жүр» деген адамгершілік қағиданы 

бойына туғанынан сіңіріп өскен халқымыздың, қаншама қырғын-сүргіндерді басынан кещкен тұстарында ұрпақ 

мәселесіне аса жауапкершілікпен қарағанына тарих куә. Тарихи мәліметтер бойынша  өзіміз де басымыздан 

кешірген басқыншылықтар жиі орын алған, болашағы бұлыңғыр, қауіп-қатерге толы қоғамда жетімдердің 

пайда болуына соғыс, қиын-қыстау, ашаршылық заманында ата-аналары қайтыс болған кезде баланың қараусыз 

қалуы себеп болған десек, қазіргі бейбіт, алды-артын болжаған, қауіпсіз заманда жетімдердің пайда болуы кімді 

болса да елеңдетпеуі мүмкін емес. Қазіргі таңдағы «жетім» деген сөзінің анықтамасына тоқталсақ, яғни ата-

анасының екеуi де немесе жалғыз басты ата-анасы қайтыс болған бала болып табылады. Сондай-ақ, ата-ана 

құқықтарының шектелуiне немесе олардан айырылуына, ата-анасы хабар-ошарсыз кеттi деп танылуына, олар 

өлдi деп жариялануына, әрекетке қабiлетсiз (әрекет қабiлетi шектеулi) деп танылуына, ата-анасының бас 

бостандығынан айыру орындарында жазасын өтеуiне, ата-анасының баласын тәрбиелеуден немесе оның 

құқықтары мен мүдделерiн қорғаудан жалтаруына, оның iшiнде ата-анасының өз баласын тәрбиелеу немесе 

емдеу мекемелерiнен алудан бас тартуына байланысты, сондай-ақ ата-анасы қамқорлық жасамаған өзге де 

жағдайларда жалғызбасты ата-анасының немесе екеуiнiң де қамқорлығынсыз қалған бала [1]. Осы жерден 

байқап отырғанымыздай қауіп-қатерге толы заманмен салыстырғанда бейбіт заманда жетімдердің пайда болу 

себептерінің көптігі жан түршігерлік құбылыс. Сондықтан, бұл мәселеге бей-жай қарауға болмайды, онымен 
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күресудің нәтижеге жеткізер барлық жолдарын тоқтамай іздеу қажеттілігін тудырады. Мәселенің ақиқатын 

ашуға көмегі тиер деген үміт болса, ата-бабаларымыздың «Жесірін жатқа бермеген, жетімін жылатпаған» 

бағыттағы жасаған шараларының да түпкі астарларынан құнды мәліметтер қазуға болатындығын ұмытпаған 

абзал. Себебі, қазіргі заман жетістіктерінің бастауы ерте заманда орын алғаны даусы. Мәселен, Тәуке ханның - 

Жеті Жарғы, Есім ханның - Ескі жолы сияқты заңдарында жетімдерді бай қауқарлы адамдарға асырап алуға 

беріп отырған. Бұл мәселе шешімінің бір қыры ғана екендігін білеміз. Сол бағытта қолданған шаралардың бірі – 

заман ағымына қарай өмірден өткен «әмеңгерлік» дәстүрін де еске түсіріп өтуге болады.  Қай мәселенің болса 

да шешімін өткен уақыттан саралай отырып, бүгінгі күнде де іздеген дұрыс болмақ. Еліміздің демографиялық 

жағдайының жақсартылуына, көтерілуіне ықпал ету мүмкіншілігі бар өткен жолдардың тарихын дұрыс  талдай 

отырып, қажеттілеріне дер кезінде жан бітіру де сәтті құбылыс. Әмеңгер - көшпелі қазақ қоғамындағы некелік - 

отбасылық қатынас институттарының бірі. Әмеңгер деп қайтыс болған туған ағасының немесе інісінің жесіріне 

үйленген адамды айтады [2]. Қазақтың ғұрыптық салтында үйленетін адамның жасы мен дәулеті, отбасылық 

жайы ескеріліп, кейде жесір әйелге тандау да беріледі. Алайда, қайтыс болған жігіттің әкесі келініне әмеңгер 

бола алмайды [3]. Бұл қазақ қоғамында ерте заманнан “аға өлсе - жеңге  мұра, іні өлсе, келін - мұра”, “әйел 

ерден кетсе де, елден кетпейді” деген қағидаға айналып, әдеттік заң нормасы ретінде қалыптасқан. Әмеңгерлік 

мәселесі ру ақсақалдарының басқаруымен қандас туыстар арасында мұқият талқыланған, ортақ ұйғарыммен 

шешілген. Көшпелі ортада бұл ғұрыптың өзіндік әлеуметтік және шаруашылық маңызы болды. Расында да, 

жесір әйел панасыз қалмайды, ал жесірдің баласы шетқақпай көрмей, өз ағайын-туыстарының ортасында өседі, 

яғни, туысқандарына жат болмайды [4]. Балалы үйрек көлден кетпес, балалы әйел елден кетпес немесе әйел 

ерден кетсе де, елден кетпейді деген мақалдар осы жайтқа байланысты айтылса керек. Әмеңгер тек дәстүрлі 

некелік-отбасылық қатынас қана емес, бүкіл туыстық-рулық байланыстар жүйесінің де ілкімді нормаларының 

бірі болды [5].  

Әмеңгерлік деген мәселе адамшылыққа негізделген, өйткені, өз нәпсісі мен қалауының артынан қумай, 

жесір қалған келіні не жеңгесімен некелесуі үшін адамның тәуекелі мен батылдығы жоғары болуы керек. Ең 

бастысы, басқа мұсылман елдерінде өз байлықтары мен дәулеттерінің басқа әулетке кетіп қалмасы үшін 

жақындарына (шариғат шеңберінде) үйленуді дұрыс санайтын болса, қазақ халқы үшін ол маңызды емес. Ең 

басты байлық – адам, өз ұрпағы. Сондықтан, өз қанынан туған ұрпақтарын жатқа жібермеу қазақ отбасы үшін 

басты мәселе болған. Өйткені, онда жетім балалар кейін жатбауыр болып өспесін, басқаның қолына қарамасын, 

өгейсімесін дегендей үлкен мүдделер жатыр.  

Әмеңгерліктің құқықтық қана емес, сондай-ақ тәрбиелік-гуманистік мәні де зор болған. Біріншіден, 

көшпелі тұрмыс салтында жесір әйелдің жалғыз өзі күнелтуі, күйеуінен қалған бала-шағаға, мал-мүлікке ие 

болуы қиын. Бөгде, тегі бөлек біреуге тұрмысқа шықса, балаларына өгейлік, мейірімсіздік танытуы мүмкін. 

Екіншіден, марқұм күйеуінен қалған мал-мүлік жесір әйелге берілсе, бөтен адамның иемденіп кетуі, талан-

таражға салуы, жетім балаларды нәпақасыз қалдыруы мүмкін. Үшіншіден, бөгде біреуге күйеуге шығатын 

болса, әкелерінің қандас, аталас туыстары жетім балаларды анасынан ажыратып алып қалуы ықтимал. Мұның 

ауыр қиянат боларын қазақтар жақсы түсінген. Сондықтан, аталған факторларды ескере отырып, қазақ 

ғұламалары “Жеті Жарғы” нормаларында ері қайтыс болған жесірдің “елден кетпеуін”, күйеуінің қандас 

туыстарының біріне күйеуге шығуын міндеттеген. Қаза тапқан еркектің туған-туыстары жесір әйелдің 

“әмеңгері” деп аталған. Қазақ қоғамында әмеңгерліктен бас тарту сирек кездескен, ол өзінің туысының жетім 

қалған балаларына, яки, өзінің қандас іні-қарындастарына мейірімсіздік, жаныашымастық ретінде бағаланған. 

Ал әйел әмеңгерліктен бас тартса, оған бала да, мал-мүлік те берілмеген, тек өз қалауымен күйеуге шығу еркі 

ғана берілген. 

Әмеңгерлік мәселесінің сол кезең тұрғысынан қаншама сынға ұшырағанын да білеміз. Қазіргі кезде де 

бұл құбылысқа жылы шырай танытатын адамдар саны некен-саяқ деуге болады, себебі адамдар өздерінше 

гуманды болып көрініп, әркім өз бақытын өзі жасау керек деп өз еркінше әрекет етеді. Айналып келгенде, 

кейбір өгей әке оның шешесімен тіл табысқанымен, балаларын бауырына баса алмаудан қоғамда қаншама 

қиыншылықтар туындатуда, тіпті өгей әкенің қолынан қаза болып жатқандар да бар екендігі баршаға аян. 

Өмірінің ең қымбаттысы, көзінің қарасы, өмірінің жалғасы, бауыр еті баласын перзентханаға немесе қоқыс 

жәшігіне тірідей қалдыруға арланбайтын аналардың барына бәріміз куәміз. Сондықтан, жетімі мен жесірін 

жылатпауы, тектілік сақталуы, ұрпақ жалғастығы, дүние-мүлік тартысының болмауы, адамгершілік қасиетпен 

шешілуі сұрақтарына қазақ халқының көнеден бері жалғысын тауып келе жатқан салт-дәстүрлері, ырымдары, 

әдеп-ғұрыптарының тигізген әсері зор болғандығымен тарихи естеліктерден таныспыз. Сондай құбылыстың 

бірі әмеңгерлікті - табиғи тепе-теңдіктің бұзылуы нәтижесінде кәрі қыздар санының артып, жалғыз басты ана 

санының көбеюі, қазақ қыздарының өмірлік серіктерін таба алмай қалып жатқандығы, жезөкшеліктің қалыпты 

жағдайға айналуы, тастанды балалар санының , некесіз  туылған  балалардың толассыз өсуіне байланысты 

жетімдер үйінің көбеюі, қаракөздердің басқа ұлт өкілдеріне тұрмысқа шығып, аралас некенің қоғамға сыналай 

енуі, ұлт өсімінің тежелуі, руын-тегін білмеуі, қоғамға енген азаматтық некенің көбеюі, толық емес отбасы 

саны артуы, “өзім үшін өмір сүремін” қағидасы, адами құндылықтың жойылуы, жауапкершіліктен қашатын 

үйленбеген жігіттер санының артуы сияқты айта берсе шексіз қазіргі қоғамға жағымсыз құбылыстарға қарсы 

тұратын құралдардың бірі ретінде пайдаланып көруге не кедергі деген сұрақ уақыт еншісіне беріледі. 

 

Пайдаланған әдебиеттер тізімі:  

1. Уикипедия — ашық энциклопедиясынан алынған мәлімет. 

https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D3%99%D1%83%D0%BA%D0%B5_%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D2%A3_-_%D0%96%D0%B5%D1%82%D1%96_%D0%96%D0%B0%D1%80%D2%93%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D3%99%D1%83%D0%BA%D0%B5_%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D2%A3_-_%D0%96%D0%B5%D1%82%D1%96_%D0%96%D0%B0%D1%80%D2%93%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95%D1%81%D1%96%D0%BC_%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D2%A3_-_%D0%95%D1%81%D0%BA%D1%96_%D0%B6%D0%BE%D0%BB%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%BD
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D2%B1%D1%80%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D2%A3
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D1%82
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D1%82%D1%96_%D0%96%D0%B0%D1%80%D2%93%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D1%82%D1%96_%D0%96%D0%B0%D1%80%D2%93%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D1%82%D1%96_%D0%96%D0%B0%D1%80%D2%93%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%BC
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2. Қазақтың этнографиялық категориялар, ұғымдар мен атауларының дәстүрлі жүйесі. Энциклопедия. - 

Алматы: DPS, 2011.  

3. Дужан К. Свадебные обряды у киргизов Кокбектинского округа // СПб., 1855.  №92 

4. Баллюзек Л.Ф. Народные обычаи, имевшие, а отчасти и ныне имеющие в Малой Киргизской орде 

силу Закона // ЗООИРГО. Казань, 1871. Вып.2 

5. Алтынсарин И.Таңдамалы шығармалар (құраст.: Б.С.Сүлейменов). -Алматы: Қазақ ССР FA баспасы, 

1955. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ БОРЬБЫ С УГОЛОВНЫМИ ПРАВОНАРУШЕНИЯМИ СФЕРЕ 

ИНФОРМАТИЗАЦИИ 

 

В условиях расширения видов массовой коммуникации, в первую очередь, широкого использования сети 

Интернет, назрела необходимость концептуального пересмотра методики противодействия уголовных 

правонарушений, объектом которых являются общественные отношения, связанные с обеспечением 

защищенности информационного пространства от материалов противоправного содержания. «Особая 

опасность данной категории уголовных правонарушений связана со значительным вредом, причиняемым 

информационному пространству в результате функционирования в нем информационных ресурсов, 

распространяющих, материалы террористического или экстремистского характера, порнографию, вредоносные 

программы и тому подобный противоправный контент»[1]. 

Так, Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Николай Бордюжа еще 

в 2010 году отмечал, что: «Преступления в сфере информационных технологий - особая сфера. Главная 

особенность - сложившаяся система телекоммуникаций, не имеющая границ. Преступление может быть 

задумано в одной стране, пройти по коммуникациям трех-четырех других стран и совершиться в пятой… Эта 

ситуация, в буквальном смысле обрекает нас на налаживание взаимодействия. Надо иметь в виду и то, что 

предупреждение и раскрытие преступлений в сфере информационных технологий тесно связано с 

противодействием терроризму, предупреждением чрезвычайных ситуаций и другими направлениями 

обеспечении безопасности». 

Основные инструменты и инфраструктура киберпреступности включают в себя вредоносные программы, 

бот-сети, незаконное использование доменов, теневую экономику, предоставляющую товары и услуги. 

Социальные сети и облачные компьютерные услуги создают новые основы для киберпреступности и новые 

проблемы для правоохранительных органов. 

Одними из таких ботов особо распространенных в интернет-пространстве являются такие  программные 

обеспечения как «Tor» и «I2P». Это специальные интернет-браузеры которые обеспечивают анонимность 

маршрутов передвижения в интернете. Особую популярность у пользователей интернета завоевал именно 

програмный  продукт «Тор». 

Согласно данных Википедии «Tor(сокр. от англ. The Onion Router) -свободное и открытое программное 

обеспечение для реализации второго поколения так называемой луковой маршрутизации. Это система прокси-

серверов, позволяющая устанавливать анонимное сетевое соединение, защищённое от прослушивания. 

Рассматривается как анонимная сеть виртуальных туннелей, предоставляющая передачу данных 

взашифрованном виде»[2]. Технология этого браузер обеспечивает Вам полную анонимность в 

сетиприпосещение каких-либо сайтов, ведение блогов, отправке мгновенных или же почтовых сообщений, а 

также работе с другими приложениями, использующие протокол TCP. 

По этой причине, наиболее часто звучащими обвинениями в адрес сети «Tor» является возможность её 

широкого использования в преступных целях. 

В частности она используется для управления ботнетами, программами-вымогателями и троянскими 

конями, отмывания денег, компьютерного терроризма, незаконного оборота наркотиков, подпольной торговли 

оружием, распространением вредоносного программного обеспечения, распространения нелегальной 

порнографии, организации хакерских атак и заказных убийств. «Но сами разработчики «Tor» утверждают что 

процент преступников, использующих браузер очень мал. Но все они есть»[3]. 

Например, вырезка из интервью для Forbesот бывшего администратора-владельца сайта SilkRoad 

(Шелковый путь) Росса Ульбрихта, который специализировался на продаже наркотиков через сеть Интернет: 

«Скачать и установить Tor может любой интернет-пользователь. После этого остается поменять ваши 

доллары или евро на цифровуюкриптовалютуBitcoin и отправляться за покупками на SilkRoad. Наркотики в 

вакуумной упаковке клиентам магазина присылают обычной почтой – торговля идет полным ходом под носом 

у федеральных властей». Росса Ульбрихта поймали абсолютно случайно – на одном из форумов о валюте 

«биткоин» Росс указал свой личный E-mailадрес, с того момента ФБР и взяло его под интернет-контроль. Но 

при этом сама система Tor лишний раз показала свою «непробиваемость»[4]. 

Помимо наркотиков, одним из наиболее частых преступлений, совершенных с помощью «Tor» - это 

распространение детской порнографии. В 2010 году спецслужбы Германии осуществили захват шести 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D3%98%D0%BC%D0%B5%D2%A3%D0%B3%D0%B5%D1%80#cite_ref-2
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D3%98%D0%BC%D0%B5%D2%A3%D0%B3%D0%B5%D1%80#cite_ref-3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8_%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8_%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Virtual_circuit&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Link_encryption&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ransomware
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BC%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Illegal_arms_trafficking&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Illegal_arms_trafficking&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F#.D0.9D.D0.B5.D0.BB.D0.B5.D0.B3.D0.B0.D0.BB.D1.8C.D0.BD.D0.BE.D0.B5_.D0.BF.D0.BE.D1.80.D0.BD.D0.BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F#.D0.9D.D0.B5.D0.BB.D0.B5.D0.B3.D0.B0.D0.BB.D1.8C.D0.BD.D0.BE.D0.B5_.D0.BF.D0.BE.D1.80.D0.BD.D0.BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE


603 

компьютеров, работающих с помощью узлов «Tor», на основании того что они были использованы для 

распространения детской порнографии. 1 сентября 2011 года, голландская полиция совместно с 

государственными экспертами в сфере информационных технологий предположительно путём 

несанкционированного доступа, скомпрометировала ряд скрытых серверов в ходе операции по борьбе с 

детской порнографией. 3 августа 2013 года в Ирландии по запросу властей США был арестован основатель 

«FreedomHosting» Эрик Оуэн Маркес, которого обвиняют в посредничестве распространению детской 

порнографии. 

Также, по различным форумам «летает» информация о том, что браузер «Tor» используют террористы, 

для общения между собой и для организации терактов. Как говорилось выше, браузер обеспечивает 

полнуюанонимость при отправке мгновенных сообщений, а это просто огромнейшее подспорье для данного 

рода деятельности. Существует мнение, что «арабскую весну» спланировали, а средством для связи между 

организаторами выступал «Tor».Помимо изложенного, имел место факт, когда 14-летний подросток из города 

Ланкашира при помощи интернета связался с австралийскимиджихадистами, которые хотели совершить 

нападение на полицейских в Мельбурне. Как утверждает суд, мальчик выступал в качестве советчика и 

организатора теракта. Ни одно из новостных изданий не указывало, использовал ли при этом подросток «Tor», 

но если взять в учет что у стандартных браузеров стоят своего рода «фильтры», которые ограничивают доступ 

к запрещенному или опасному контенту, то «Tor» эти ограничения обходит. 

Сегодняшние условия политического и социально-экономического развития страны вызывают 

обострение противоречий между потребностями общества в расширении свободного обмена информацией и 

необходимостью сохранения отдельных ограничений на ее распространение.Для обеспечения государственных 

органов полной, достоверной и своевременнойинформацией требуются принятие обоснованных решений, в том 

числе для защиты государственных информационных ресурсов, а также разработка отечественных средств 

защиты информации и системы подтверждения соответствия импортируемых технических средств 

установленным требованиям, а также дальнейшая проработка вопросов противодействия техническим 

разведкам, защиты от информационного оружия и совершенствования нормативной правовой базы в данной 

сфере. 

Необходима комплексная координация мер по защите информации в общегосударственном масштабе и 

на ведомственном уровне для обеспечения целостности и конфиденциальности информации. 

В Республике Казахстан активно ведется работа в указанном направлении, созданы специальные 

подразделения в правоохранительных органах и органах национальной безопасности.  Одним из таких 

подразделений является Управление КНБ РК в области противодействия преступности с использованием 

информационных технологий. По словам начальника отдела, ГалымбекаТатенова, сотрудниками этого органа 

фиксируется около ста тысяч кибер-атак в месяц, в основном это примитивные атаки, которые пресекаются на 

техническом уровне. Ущерб от киберпреступности исчисляется сотнями миллионов тенге. Сегодня, одной из 

основных задач различных казахстанских силовых структур, это развитие специальных подразделений по 

расследованию именно таких уголовных дел. 

Однако, главной проблемой является подготовка квалифицированных кадров в данном направлении и 

обеспечение ими практических подразделений. К сожалению в ведомственных Вузах Республики Казахстан не 

читаются специализированные учебные курсы для сотрудников (с двумя дипломами - техническим и 

юридическим). Отсюда и вытекают ряд серьезных проблем в формировании кадрового состава борцов с 

преступлениями в сфере информатизации. Наиболее значимыми из которых выступают:  

- отсутствие резерва кандидатов для комплектования соответствующих подразделений и должностей по 

линии работы 

- отсутствие единого центра подготовки и переподготовки кадров для борьбы с киберпреступностью 

(оперативный состав, следователи, эксперты) 

В этой связи мы предлагаем некоторые пути решения формирования специальных подразделений по 

борьбе с уголовными правонарушениями в сфере информатизации и связи: 

1. Организация работы межведомственного научно-практического мероприятия, куда необходимо 

привлечь ведущих специалистов, по итогам которого сформировать рабочую группу по совершенствованию 

государственной стратегии борьбы с киберпреступностью. 

2. Формирование единого реестра специалистов по борьбе с киберпреступностью из числа 

управленческого аппарата, научно-педагогического состава, практических работников, выпускников, 

прошедших соответствующую подготовку. 

3. Принятие управленческого решения о системном распределении подготовки специалистов с двух-

дипломным образованием по данному направлению в конкретных вузах по конкретным специализациям для 

следственных, оперативных и экспертных подразделений. 
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ПРАВОВОЙ ИНСТИТУТ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ В СВЕТЕ НОВОГО ТРУДОВОГО КОДЕКСА 

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

 

Действующее трудовое законодательство о рабочем времени направлено на установлении оптимальных 

норм продолжительности рабочего времени. Оптимальность должна обеспечивать и учитывать интересы, как 

работника, так и работодателя. 

Режим рабочего времени - один из важнейших факторов организации труда. Вид режима определяет 

уровень производительности, в том числе его экономическую отдачу на каждом предприятии, в любой сфере 

деятельности. Надо отметить, что как в учебной, так и научной литературе, имеются определенные разночтения 

при определении понятия "режим рабочего времени". Так, например, по мнению Е.П. Смирнова, под режимом 

рабочего времени подразумевается «распределение нормы рабочего времени для конкретных категорий 

работников в рамках определенного календарного периода». Профессор И.О. Снигирева считает, что «под 

режимом рабочего времени понимается форма его организации, т.е. распределение нормы рабочего времени по 

определенным календарным периодам с учетом предоставления полагающегося работнику отдыха в этом 

периоде»[1]. В.Г. Молов интерпретирует иначе, он полагает, что «под режимом рабочего времени в трудовом 

праве понимается распределение времени работы в пределах суток или другого календарного периода, начало и 

окончание ежедневной работы (смен), начало и окончание перерыва для отдыха и питания». По мнению Е.В. 

Кондратьева «режимом рабочего времени называется его распределение в сутки, неделю, начало и окончание 

работы. В режим также входит и структура недели, графики сменности, а также внутри - и междусменные 

перерывы в работе, начало и конец рабочего дня, смены, недели. К режиму относится и вахтовый метод работы, 

гибкие, скользящие графики» [2]. По мнению профессора А.М. Касымова, под понятием «режим рабочего 

времени» подразумевается деление рабочего дня в течение суток или иного календарного периода. 

Принципиальных различий в приведенных, от разных авторов, научных определениях режима рабочего 

времени нет, имеются лишь незначительные отличия в некоторых деталях [3]. 

Как известно, с 1 января 2016 года вступил в действие новый Трудовой Кодекс, анализ норм которого 

является целью нашего исследования. 

В соответствии со ст.1 рабочее время - время, в течение которого работник в соответствии с актами 

работодателя и условиями трудового договора выполняет трудовые обязанности, а также иные периоды 

времени, которые в соответствии с настоящим Кодексом, иными нормативными правовыми актами Республики 

Казахстан, коллективным договором, актом работодателя отнесены к рабочему времени [4]. Правовое 

регулирование рабочего времени заключается в полном, экономном и производительном использовании 

рабочего времени. Законодательство о рабочем времени содействует повышению эффективности производства 

и является также важной гарантией осуществления гражданами РК конституционного права на отдых (п.4 ст. 

24 Конституции РК) [5]. 

Рабочее время - часть календарного времени (определенные дни и часы), в течение которого работники, 

согласно распорядку или графику, разработанному в соответствии с установленной законом нормой 

продолжительности труда должны выполнять порученную работу и иные трудовые обязанности. Время сверх 

него (в выходной день, в сверхурочные часы) признается переработанным рабочим днем. 

Норма рабочего времени - это устанавливаемое государством предельное число рабочих часов в течение 

определенного календарного периода (сутки, неделя). В регулировании рабочего времени все большее значение 

приобретают локальные (коллективно-договорные) нормы. Поэтому, если в организации заключен 

коллективный договор, то его нормы рабочего времени наряду с трудовым договором распространяются и на 

конкретного работника. 

Конкретные периоды работы, определенные в качестве рабочего времени в трудовом, коллективном 

договорах, актах работодателя либо в нормативных правовых актах Республики Казахстан, а также согласно п. 

1 ст.67 ТК РК подготовительно-заключительные работы, перерывы, предусмотренные технологией, 

организацией труда, правилами нормирования и охраны труда, время присутствия или ожидания работы на 

рабочем месте, когда работник не располагает свободно своим временем, дежурства в праздничные и выходные 

дни, дежурства на дому относятся к рабочему времени. В Положениях о рабочем времени и времени отдыха 

работников отдельных отраслей могут устанавливаться специальные правила компенсации за дежурства. 

Согласно сложившейся практике, к дежурствам не привлекаются лица, которые не могут привлекаться к 

сверхурочным работам. Поскольку дежурства относятся к рабочему времени, оплата труда производится на 

общих основаниях. 

В соответствии со ст.68 ТК РК недельная норма рабочего времени составляет 40 часов. Это нормальная 

продолжительность рабочего времени, т.е. норма рабочего времени, устанавливаемая для обычных работников, 

занятых в производствах с обычными условиями труда.  

Ограничение законом рабочего времени призвано: а) обеспечить охрану здоровья работника, не 

допускать переутомления и способствовать его длительной трудоспособности; б) получить от работника 

определенную меру труда за установленное законом рабочее время; в) обучать работника без отрыва от 
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производства дополнительным профессиям, повышать их квалификацию, содействовать развитию личности; г) 

содействовать росту производительности труда. 

Сокращенное рабочее время устанавливается лишь для некоторых категории работников с учетом 

возраста, интенсивности работы и других факторов. Сокращенное рабочее время - это рабочее время меньшей 

продолжительности, нежели нормальное; его продолжительность и условия предоставления нормируются 

государством в централизованном порядке, т.е. в законе. Установление сокращенного рабочего времени есть 

безусловная обязанность работодателя, который не вправе ни отказать в сокращении продолжительности 

рабочего времени, ни увеличить, даже при наличии к тому согласия работника. 

Условия, при которых работнику устанавливается рабочее время сокращенной продолжительности, 

подразделяются на три группы: 1) условия, относящиеся к личности работника; 2) условия, связанные с 

характером работы, поручаемой работнику; 3) условия, характеризующие период, в который выполняется 

работа. 

Сокращение рабочего времени связывается либо с возрастом, либо с состоянием здоровья работника. 

При шестидневной рабочей неделе с одним выходным днем для работников в возрасте до 18 лет предельная 

продолжительность ежедневного рабочего дня не может превышать при недельной норме 36 часов - 6 часов, а 

при недельной норме 24 часа - 4 часов. В организациях, работающих по режиму пятидневной рабочей недели, 

продолжительность ежедневной работы работников до 18 лет определяется графиком сменности при 

обязательном соблюдении недельной нормы часов согласно возрасту несовершеннолетнего. При этом 

продолжительность рабочего времени учащихся образовательных учреждений в возрасте до 18 лет, 

работающих в течение учебного года в свободное от учебы время, не может превышать половины указанной в 

статье 69 ТК продолжительности (т.е. не более 12 и 18 часов соответственно). 

Для работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, нормальная 

продолжительность рабочего времени сокращается на 4 часа в неделю и более в порядке, устанавливаемом 

Правительством Р.К. Список производств, цехов, профессий и должностей, перечень тяжелых работ, работ с 

вредными (особо вредными) и (или) опасными условиями труда, работа в которых дает право на сокращенную 

продолжительность рабочего времени и на дополнительный оплачиваемый ежегодный трудовой отпуск и на 

повышенный размер оплаты труда, утвержден Приказом Министра труда и социальной защиты населения РК 

от 31 июля 2007 года № 182-п (с изменениями от 27 апреля 2012 года № 160-о-м).  

Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается для работающих инвалидов первой 

и второй групп - не более 36 часов в неделю. Работодатели могут установить рабочее время для работающих 

инвалидов и меньше 36 часов, так как комментируемая статья даст возможность варьировать им в количестве 

не более 36 часов в неделю. При этом продолжительность ежедневной работы (рабочей смены) работников-

инвалидов указанных групп должен составлять не более семи часов. Инвалиды третьей группы гарантиями, 

указанными в некоторых статьях ТК РК не обеспечиваются. Законами может быть также установлена 

сокращенная продолжительность рабочего времени и для других категорий работников. К таким работникам 

относятся, прежде всего, лица, трудовая деятельность которых связана с повышенным интеллектуальным и 

эмоциональным напряжением. 

По соглашению между работодателем и работником может устанавливаться как при приеме на работу, 

так и впоследствии неполный рабочий день или неполная рабочая неделя. При неполном рабочем дне работник 

трудится меньше часов, чем установлено распорядком или графиком в данной организации для данной 

категории работников (вместо 8 часов, например, 4 часа). При неполной рабочей неделе уменьшается 

количество рабочих дней против пяти-шестидневной рабочей недели и, следовательно, часов работы в неделю. 

Неполное рабочее время отличается от сокращенного. Сокращенное рабочее время является полной 

мерой продолжительности труда, установленной законом для определенных условий работы или категорий 

работников. Неполное рабочее время - часть этой меры. Поэтому при неполном рабочем времени труд 

оплачивается пропорционально отработанному времени или при сдельной оплате труда - в зависимости от 

выработки. 

Для большинства работников установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями. И 

лишь в организациях, где по характеру производства и условиям работы не целесообразно введение 

пятидневной, устанавливается шестидневная рабочая неделя с одним выходным днем. 

Пятидневная и шестидневная рабочая неделя устанавливается работодателем с учетом специфики 

работы, мнения трудового коллектива и с соблюдением установленной продолжительности рабочей недели. 

Вследствие особого характера труда, а также при производстве работ, интенсивность которых 

неодинакова в течение рабочего дня (смены), рабочий день может быть разделен на части с тем, чтобы общая 

продолжительность рабочего времени не превышала установленной продолжительности ежедневной работы. 

Такой режим рабочего времени в течение суток определяется как «раздробленный рабочий день». 

Раздробленный рабочий день вводится в организациях, где интенсивность производственной деятельности 

существенно меняется в течение суток. Характерным примером тому является работа общественного 

транспорта, для которого характерны возрастания нагрузки в определенные периоды времени, сопровождаемые 

затем периодами относительного спада этой нагрузки. Указанный режим рабочего времени устанавливается и 

для работников других организаций, деятельность которых, как правило, связана с обслуживанием населения.  

Режим раздробленного дня представляет некоторые неудобства для работника, поэтому его введение 

обусловлено необходимостью соблюдения определенных правил: а) может быть установлен в отношении лишь 
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тех работников, которые непосредственно связаны с выполнением хозяйственных функций организации; б) он 

вводится с согласия работника (предусматривается в трудовом договоре) и на основании коллективного 

договора. 

Когда длительность производственного процесса превышает допустимую продолжительность 

ежедневной работы, может устанавливаться сменная работа. Графики сменности должны быть доведены до 

сведения работников не позже чем за десять календарных дней до введения их в действие. При 40-часовой 

пятидневной рабочей неделе, как правило, устанавливаются 8-часовые рабочие смены. В Республике Казахстан 

большинство организаций работает по 5-дневной рабочей неделе, по 6-дневной работают многие учебные 

заведения, больницы, поликлиники, службы быта, торговые и другие организации, обслуживающие население. 

По сложившейся практике новые графики работ до их утверждения и введения в действие обсуждаются 

на собраниях трудовых коллективов организации. При разработке графиков сменности учитываются также 

расписание движения транспорта, работа детских, культурно-бытовых учреждений, обслуживающих 

работников данной организации. 

Каждая группа при сменной работе должна производить работу в течение установленной 

продолжительности рабочего времени. Причем работники должны чередоваться по сменам, но возможности, 

равномерно. Переход из одной смены в другую, как правило, происходит через каждую неделю в часы, 

определенные графиком сменности. Назначение работника на работу в течение двух смен подряд запрещается. 

В ряде случаев условия производства предопределяют необходимость отхода от жестко определенного 

распределения и учета рабочего времени в течение рабочего дня, суток, рабочей недели, или в течение более 

длительного календарного периода. Режим гибкого рабочего времени может быть установлен для отдельных 

работников или определенных групп. При работе в режиме гибкого рабочего времени начало, окончание или 

общая продолжительность рабочего дня определяется по соглашению сторон. При этом требуется полная 

отработка установленного законом суммарного количества рабочих часов в течение принятого учетного 

периода. 

Составными элементами режимов и графиков гибкого рабочего времени являются: а) переменное 

(гибкое) время в начале или конце рабочего дня (смены), в пределах которого работник вправе начинать и 

заканчивать работу по своему усмотрению; б) «фиксированное время» - время обязательного присутствия на 

работе всех работающих в данном подразделении организации; в) «перерыв для отдыха и питания»; г) 

«продолжительность учетного периода», определяющая календарное время, в течение которого каждым 

работником должна быть отработана установленная законом норма рабочих часов, режимов. 

Конкретная продолжительность составных элементов гибкого рабочего времени и тип учетного периода 

(не более шести месяцев) устанавливаются, как правило, в коллективных договорах. 

Работодатель обязан организовать учет времени, т.е. явки работников на работу и ухода с работы. 

Существуют разные способы реализации установленной продолжительности рабочего времени в течение 

соответствующего календарного периода: поденный, недельный и суммированный. 

Суммированный учет означает, что установленная законом продолжительность рабочего дня и рабочей 

недели реализуется графиком (распорядком) лишь в среднем за учетный период, превышающий соответственно 

сутки и календарную неделю. Типичным примером является сельскохозяйственное производство, когда 

наибольшая интенсивность труда (например, растениеводство) приходится на весенние, летние и осенние 

месяцы. Здесь невозможно обеспечить равномерный в течение года режим рабочего времени. Учетным 

периодом при суммированном учете рабочего времени является календарный отрезок времени, но не более чем 

один год или период выполнения определенной работы. 

Междусменный перерыв не может быть менее двойной продолжительности рабочего дня (смены). 

Однако в любом случае его продолжительность не может быть менее 12 часов. Продолжительность 

еженедельного непрерывного отдыха не может быть менее 42 часов. 

Применение суммированного учета рабочего времени не допускается в отношении следующих 

работников: а) не достигших восемнадцати летнего возраста; б) беременных женщин, если продолжительность 

рабочего дня (рабочей смены) превышает восемь часов; в) инвалидов первой группы; г) инвалидов второй и 

третьей группы по медицинским показаниям.  

Ночным считается время с 22 до 6 часов. Работа в ночное время при пятидневной 40-часовой рабочей 

неделе может быть сокращена работодателем на 1 час против установленной продолжительности в дневное 

время. Это сокращение отработке не подлежит. Запрещается привлекать к работам в ночное время беременных 

женщин; лиц, моложе восемнадцати лет. Инвалиды могут привлекаться к работе в ночное время только с их 

согласия, если такая работа не запрещена им по медицинским показаниям. Работодатель не вправе привлекать к 

работе в ночное время без письменного их согласия: 1) женщин, имеющих детей в возрасте до семи лет, и 

других лиц, воспитывающих детей в возрасте до семи лет без матери; 2) работников, воспитывающих детей-

инвалидов до шестнадцати лет, если они на основании медицинского заключения нуждаются в осуществлении 

постоянного ухода. 

Работа, производимая работником по инициативе работодателя за пределами установленной 

продолжительности рабочего времени, ежедневной работы (смены), а также работа сверх нормального числа 

рабочих часов за учетный период является сверхурочной. В силу целого ряда причин общество отрицательно 

относится к сверхурочным работам и принимает меры, в том числе и правового характера, направленные ни 

ограничение их применения. 
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К сверхурочным работам не допускаются: беременные женщины; лица, моложе восемнадцати лет; 

инвалиды. Привлечение всех остальных работников к сверхурочным работам допускается только с их 

письменного согласия. Закон предусматривает перечень оснований, при наличии которых можно привлекать 

работников к производству сверхурочных работ, привлечение к производству сверхурочных работ 

осуществляется приказом (распоряжением) работодателя, и с письменного согласия каждого работника, закон 

также устанавливает предельную норму сверхурочных работ на одного работника (ст.78 ТК РК). 

От правильного выбора режима рабочего времени зависит эффективное использование фонда рабочего 

времени, которым располагает данное предприятие, в конечном счете - его экономическая рентабельность, 

экономическая состоятельность, конкурентная способность. 
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ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ЗАҢНАМАНЫ БҰЗҒАНЫ ҮШІН ЖАУАПКЕРШІЛІК: ТҮСІНІГІ ЖӘНЕ МӘНІ 

 

Заңды тұлғалардың, сондай-ақ азаматтардың тарапынан экологиялық заңнаманы сақтаудың маңызды 

шарты табиғатты қорғау мен қоршаған ортаны ұтымды пайдалану туралы нормалар мен ережелерді бұзғаны 

үшін жауапкершіліктің мемлекеттік шараларын белгілеу болып табылады. Бүгінгі уақытта, жауапкершілік 

шараларын қолдану тиімді болмай отыр. Бұл экологиялық заңнаманы бұзғаны үшін жауапкершілік институты 

теориясы әзірленуі деңгейінің жеткіліксіз болуымен түсіндіріледі. Осы саладағы жауапкершілік шараларын 

қолдану, жауапкершілік институты жалпы белгілерінің көп болуымен қатар, ол осы заманғы құқық 

теориясының нормаларымен реттеле тұрса да, оның өзінің өзгеше сәттері де бар. Олар экологиялық құқықтың 

айрықшалығымен оның құқықты, оның құрамдас элементтерінің саласы, экологиялық құқық 

бұзушылықтарының ұғымы мен реттеу әдістерінің объектісі ретіндегі сипаттамасынан туындап отыр. Адамды 

қоршаған табиғат ортасы өзінің құрамдас бөліктерін - жерді, суды, орманды, жер қойнауын, жануарлар дүниесі 

мен атмосфералық ауаны біріктіретін кешен болып табылады. Осыдан да экологиялық жауапкершілік 

шараларын ретгейтін нормалар да ерекше сипатқа ие болады. Табиғат объектісі туралы әрбір кодексте жер, су, 

орман, тау-кен заңнамаларын және т.б. бұзғаны үшін жауапкершілік көзделген. Жауапкершіліктің осы 

шараларын қолданатын мемлекеттік органдар да бар. Бұл арада да табиғат объектілері бойынша саралау 

болады. 

Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексінің қабылдануымен табиғаттың жекелеген объектілер 

үшін жауапкершілік мәселелері бір нормативтік актіге топтастырылған. Сөйтіп, табиғаттың жеке объектісін 

пайдалануды қорғаудың нормалары мен ережелерін бұзу барлық табиғат кешенін бұзу деп танылады. Бұдан 

мынаны аңғарған жөн. Экологиялық - құқықтық жауапкершілік - бұл нормалардың екі тобын және оларға тиісті 

құқық қатынастарын көздейтін құқық институтының кешенді салааралық институты: 

- табиғат қорғау заңнамасы нормаларының бүзылуы жөнінде туындайтын; 

- құқықты бұзғаны үшін санкцияларды (қылмыстық, әкімшілік, азаматтық т.с.с.) қолданумен байланысты 

одан әрі жалғасатын құқық қатынастары. 

Бұл анықтама құқықтың басқа салалары жаупкершілігінің шараларын қолдана отырып, экологиялық 

кұқық нормаларының бұзылуы ретінде экологиялық жауапкершіліктің табиғатын ашады. 

Экологиялық құқық бұзушылықтың түрлеріне: 

1) Қазақстан Республикасының экологиялық заңнамасын мүліктік жауапкершілікке әкеп соғатын 

бұзушылық; 

2) қоршаған ортаны қорғау, табиғи ресурстарды пайдалану саласындағы әкімшілік құқық бұзушылықтар; 

3) экологиялық қылмыстық құқық бұзушылықтар жатады (ҚР ЭК 319-бап)[1].  

Б.В. Ерофеев мынаны атап көрсетеді: «Заңдық және экологиялық-құқықтық жауапкершілік «болмысын» 

үш түрлі, бірақ өзара байланысты мәнінде қарастырған жөн: 

1) заңдық және экологиялық-құқықтық жауапкершілік - мемлекеттік мәжбүрлеу және заңмен жазылған 

талаптарды орындау;  

2) заңдық және экологиялық-құқықтық жауапкершілік — құқық қатынасы, ол өзінің органдары атынан 

мемлекет пен құқық бұзушы арасында туындайтын қорғау қатынастары ауқымында іске асады, ол қолайсыз 

әрекеті үшін құқықтық санкцияларға ұшырайды;  



608 

3) заңдық және экологиялық-құқықтық жауапкершілік — мемлекет пен оның органдарының құқық 

бұзушыға ықпал етудің мәжбүрлеу шараларын қолданудың түрлерін, құралдары мен тәртібін баянды ететін 

заңдық нормалардың жыинтығы болып табылды [2, 267б.]. 

Осы мәндердің әрқайсысының теориялық, үйымдық және күрылымдық сипаты бар. 

Экологиялық заңнаманы бұзғаны үшін заңдық жауапкершілік белгілі бір мақсаттарды орындауға 

бағытталған, ол мақсаттардың негізгісі мемлекет белгілеген экологиялық тәртіпті: 

- құқық нормаларын сақтауға, экологиялық-құқықтық нүсқамалықтарды орындауға ынталандыратын; 

- қоршаған ортадағы ысырапты өтеуге өтемдік және адам денсаулығын қалпына келтіру; 

- жаңадан жасалатын құқық бұзушылықтардың алдын алуды қамтамасыз ететін ескерту; 

- экологиялық құқық бұзушылықгы жасаған адамға жаза қолдануда орын алатын жазалау міндеттерін 

орындайды. 

Экологиялық құқық бұзушылық, соның ішіндегі экологиялық қылмыстар қазіргі таңдағы өзекті 

мәселелердің бірі болып табылады. Өйткені экологиялық құқық бұзушылықтан туындайтын зиянды салдар кең 

етек жайып бара жатқаны айдан анық. Ол адамзат қоғамын бей-жай қалдырмауы тиіс. Бұл мәселе бүкіл 

дүниежүзі үшін ауқымды да, салмақты болуы қажет. «Мемлекет адамның өмір сүруі мен денсаулығына 

қолайлы айналадағы ортаны қорғауды мақсат етіп қояды» деген норма Қазақстан Республикасының 

Конституциясының 31-бабында деп бекітілген [3]. 

Айналадағы қоршаған ортаның ластану проблемасы мемлекеттің экологиялық дамуына елеулі кедергі 

келтіреді. Сол себептен әлемдік шаруашылықтың дамуының бір бағыты ретінде Қазақстан қоғамы 

экономиканы экологизациялауды ескере келе, өзінің Ата заңында адамның өмірі мен денсаулығына қолайлы 

қоршаған ортаны қорғау туралы мәселелерді заң жүзінде бекіткен.  

Қоршаған ортаның нашарлауы көбінесе бұрынғы жоспарлы экономиканың тиімсіздігімен байланысты 

болып отыр. Қоршаған орта туралы заңдардың тиісті дәрежеде дұрыс жүзеге асырылмауы, олардың 

орындалуының толық бақыланбауы, ескі технологиялардың қолданылуы, және өзге де көптеген жағдайлар 

судың, ауаның және топырақтың әрі қарай ластануына, өсімдіктер мен жануарлардың кейбір түрлерінің 

жойылуына себеп болды. Сонымен қатар сол кездегі ірі мемлекеттердің ядролық зерттеулері мен ғарыш 

кеңістігін игеруге байланысты тәжірибелері онсыз да қолайсыз экологиялық жағдайды және табиғи 

ресурстарды аяусыздықпен пайдалануды бұрынғыдан да үдете түсті. Мұндай жағдайдың мемлекеттің 

экологиялық жүйесіне әсер етпеуі мүмкін емес еді. 

Құқықтық жауапкершіліктің мәні экологиялық заңдарды бұзған тұлғаға байланысты туындайтын 

жағымсыз салдар болып табылады. 

Экологиялық құқық бұзушылық үшін жауапкершіліктің атқаратын бірқатар функциялары бар. Олар:  

- экологиялық құқықтың нормаларын сақтауға ынталандыру;  

- жаңа құқықбұзушылықтардың алдын алу;  

- табиғатқа және адамның денсаулығына келтірілген зиянның орнын толтыру;  

- жазалаушылық.  

Құқықтық жауапкершілік туындауының негізі ол экологиялық құқық бұзушылық. Экологиялық заңнама 

құқықтық жауапкершіліктің келесідей түрлерін көрсеткен: 

Экологиялық қылмыс - Қазақстан Республикасында қоршаған ортаны қорғау туралы заңдармен 

белгіленген экологиялық қүқық тәртібіне қол сұғатын және адамдардың денсаулығына немесе қоршаған ортаға 

зиян келтіретін, не зиян келтіруге нақты қатер төндіретін, қылмыстық заңда көзделген, қоғамға қауіпті іс-

қимыл (әрекет немесе әрекетсіздік). Қылмыстық жауапкершілік туындауының негізгі шарты - экологиялық 

құқықтық тәртіпті бұзған әрекет немесе әрекетсіздік қылмыстық занда қарастырылуы керек. Қоршаған ортаны 

қорғау саласындағы қылмыстардың түрлері Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексінің 13 тарауына – 

«Экологиялық қылмыстық құқық бұзушылықтарға» 20 экологиялық қылмыстың құрамы 324-343-баптар 

аралығындағы енгізілген [4].  

Экологиялық құқық бұзушылық үшін жауапкершілік табиғатты қорғау саласындағы аса кең таралған 

түрлері болып табылады. Әкімшілік жауапкершілік шараларын қолдану үшін негіз әкімшілік теріс қылық жасау 

болып табылады. Қолданыстағы заңнама бойынша КР-ның «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» кодексіне 

сәйкес мынадай әкімшілік жазалары көзделген: ескерту жасау; әкімшілік айыппұл салу; әкімшілік құқық 

бұзушылықты жасау құралы немесе оның тікелей объектісі болған заттың өтемін төлеп алып қою; әкімшілік 

құқық бұзушылықгы жасау қүралы немесе оның тікелей объектісі болған затты тәркілеу; белгілі бір азаматка 

берілген арнаулы құқықтан айыру; түзеу жұмыстары; әкімшілік қамау. ҚР-ның Әкімшілік құқық бұзушылық 

туралы Кодексіне сәйкес әкімшілік жауапкершілікке 16 жасқа толған азаматтар мен лауазымды адамдар, 

сондай-ақ заңды тұлғалар тартылады. 

ҚР-ның әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодексінің 21-тарауына 324-399-баптар аралығындағы 

қоршаған ортаны қорғау, табиғи ресурстарды пайдалану саласындағы әкімшілік құқық бұзушылықтары 

кіргізілген [5]. Баптар табиғат объектілері бойынша бөлінген. 

3. Экологиялық тәртіптік жауапкершілік - экологиялық құқыққа қарсы қасақана немесе абайсызда 

жасалатын тәртіптік жауаптылық көзделген кінәлі әрекет немесе әрекетсіздік. Тәртіптік жауаптылық туралы 

арнайы қабылданған заң жоқ. Бірақ, тәртіптік жауаптылық Қазақстан Республикасының Еңбек кодексінде және 

ішкі тәртіп ережелерінде, сондай-ақ басқа нормативтік актілерде қарастырылған.  
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Экологиялық тәртіптік жауаптылық кәсіпорындардың, мекемелер мен ұйымдардың табиғат қорғау 

зандары талаптарының бұзылуына кінәлі лауазымды адамдары мен өзге де қызметкерлердің, міндеті мен 

қызметтерін және қоршаған ортаны қорғау мен табиғи ресурстарын ұтымды пайдалану жөніндегі жоспары мен 

шараларды орындамау салдарынан пайда болады.  

Тәртіптік жазаны көсіпорынның немесе мекеменің әкімшілігі қолданады және бұйрықпен ресімделеді. 

Қызметкер тәртіптік теріс қылық жасағаны үшін жұмыс беруші тәртіптік жазалардың мынадай түрлерін 

қолдануға Қазақстан Республикасының Еңбек кодексінің 64-бабына «Тәртіптік жазаларға» сәйкес: ескерту 

жасауға; сөгіс беруге; қатаң сөгіс беруге; жұмыс берушінің бастамашьшығы бойынша жеке еңбек шартын 

бұзуға құқылы[6]. 

4. Егер қызметкердің заңсыз әрекеттері нәтижесінде кәсіпорынға материалдық зиян келтірілетін болса, 

онда қызметкерге тәртіптік жауапкершіліктен басқа тағы да материалдық жауапкершілік жүктеледі. 

Материалдық жауапкершіліктің мәні қызметкердің міндетіне оның кінәсінен кәсіпорынға келтірілген зиянды 

өтеуде болып табылады. Қызметкердің заңсыз әрекеттері нәтижесінде аса кеңінен таралған қосымша 

жағдайлармен қоршаған ортаға өндіріс пен тұтыну қалдықтарының шығарындысын тастауы болады. Кәсіпорын 

табиғатқа келтірілген нұқсанды өтегеннен кейін қызметкер өзінің жалақысынан кәсіпорынға келтірілген 

зиянды төлейді. Заңнамада қызметкердің толық материалдық жауапты болуы кезіндегі негіздер көзделген. 

5. Экологиялық азаматтық-құқықтық жауапкершілік - экологиялық құқыққа қарсы қасақана немесе 

абайсызда жасалатын кінәлі әрекет пен әрекетсіздіктің салдарынан табиғат объектілерінің меншік иесіне, 

иленушілері мен пайдаланушыларына келтірген зиянды өтеу.  

Азаматтық-құқықтық жауапкершілік экологиялық құқық бұзушылықпен келтірілген материалдық нұқсан 

өтелген жағдайда қолданылады. Қоршаған ортаны қорғау туралы заңдарды бұзу салдарынан келтірілген зиянды 

өтеу ерікті түрде не соттың немесе төрелік соттың шешімі бойынша белгіленген тәртіппен нұқсанды есептеудің 

бекітілген кесімді бағасы мен әдістемесіне сәйкес, ал олар болмаған жағдайда, келтірілген залалдарды ескере 

отырып, қоршаған ортаның бұзылған жай-күйін қалпына келтіруге жұмсалған нақты шығындар бойынша 

жүргізіледі. 

Экологиялық қауіпсіздікті, қоршаған ортаны қорғау және табиғи ресурстарды ұтымды пайдалануды 

қамтамасыз ету, құқықтық механизмі, экологиялық құқық бұзушылықтарды және олардың алдын алу күрес 

құралы ретінде ерекше орын құқықтық жауапкершілік алады. 

Сонымен, экологиялық мәселелерді бірігіп шешу кажет. Табиғаттың ластануы, бұлінуі аясындағы өзекті 

мәселелерді тек мемлекеттер мен халықаралық ұйымдар бірлесе отырып қана шеше алады. Жылдан жылға 

экологиялық қылмыстар мен өзге де құкық бұзушылықтар саны өсуде. Олардың қоғамдық қауіпсіздік 

жағдайына ықпалы да жоғарылап бара жатыр. Экология саласындағы қылмыстар елдің экономикасына ғана 

зиян келтіріп қоймай, сондай-ақ адам тіршілігінің биологиялық негізін жояды. Әрдайым экологиялық құқық 

бұзушылықтың салдары экологиялық-құқыктық жауаптылыққа әкеліп соктырып отырады. Мұндай 

жауаптылықтың бес түрі бар - әкімшілік, қылмыстық, азаматтық-құқықтық, тәртіптік, материалдық 

жауаптылықтар. 
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ҚЫЛМЫСТЫҚ ЖАЗА ЖӨНІНДЕ 

 

Жаза мәселесі бірнеше ғасыр бойы ойшылдардың, заңгерлердің, психологтардың және басқа да ғылыми 

сала өкілдерінің назарын өзіне аударып келеді. Қазіргі заманда да жаза өзінің экономикалық, әлеуметтік, саяси 

және гуманитарлық жағдайларымен көптеген мыңжылдық бұрынғыдай өзінің әлеуметтік маңыздылығын 

жоғалтқан жоқ және шартты-заңды тыйымдардың материалдық негізін бейнелеуін жалғастыруда. 

Қазақстан Республикасының Президентінің № 858 2009 ж. 24 тамыздағы Жарлығымен «Қазақстан 

Республикасының 2010-2020 жылдарға арналған құқықтық саясат концепциясы» бекітілді, ол ұлттық 

қылмыстық құқықтың дамуының маңызды бағыттарын анықтады. Концепцияда қолданыстағы Қылмыстық 
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кодекс – қылмыстылыққа қарсы тұрудың және адамның құқықтары мен бостандықтарының, мемлекет пен 

қоғамның қызығушылықтарының құқықтық-заңды қорғалуының барынша нәтижелі аспабы екені ерекше 

аталып өтілген. Гуманизация ең алдымен аса ауыр емес және орташа ауыр қылмысты бірінші рет жасаған 

тұлғаларға, сондай ақ тұрғындардың әлеуметтік жағдайы төмен бөлігіне – жүкті және жалғызбасты әйелдерге, 

қарамағында кәмелетке толмағандар бар тұлғаларға, кәмелетке толмағандарға, егде жастағы адамдарға қатысты 

болуы тиіс. Сонымен қатар, ауыр және аса ауыр қылмыс үшін айыпталған, қылмыстық тергеуден жасырынған 

тұлғаларға қатысты қатал қылмыстық саясат жүргізу қажет. 

Концепция ең алдымен үлкен қоғамдық қауіп тудырмаған тұлғаларға (кәмелетке толмағандарға, 

абайсызда қылмыс жасаған тұлғаларға, басқа да жазаны жеңілдететін жағдайлары бар тұлғаларға) қатысты 

қылмыстық жазадан босату жағдайларын кеңейту арқылы қылмыстық репрессияның қолданылу саласын 

кезеңдеп қысқартуды қарастырады. 

Сондай-ақ, Концепцияда қылмыстық саясат кейбір бас бостандығынан айыру немесе бас бостандығынан 

айырудың максимал мерзімін азайтудан басқа жазаның жекелеген санкцияларынан басқа бас бостандығынан 

айыруға қатысы жоқ қылмыстық жазаға тартудың қолданыс аясын кеңейтуге, айыппұлды қылмыстық жазаның 

нәтижелі түрлерінің бірі деп тануға және оның қолданыс аясын кеңейтуге; Қылмыстық кодекстің тармақтар 

санкцияларындағы бір ауырлық категориясына жататын жазалардың мөлшерін тең етуге және олардың 

жазаның әділдік принципіне сай болуына; қылмыстық жазаларға мемлекеттік сипаттағы баламалы шаралар 

енгізуге, өлім жазасын қолдану саласын ақырындап тарылтуға бағытталған курсты жалғастыруға; қылмыстық 

жауапкершіліктен босатуға, жазаны өтеуден босатуға, жазаны өтеуден шартты - мерзімге дейін босатуға 

бағытталуы қажет екені ерекше аталған.  

Мемлекеттің қағидалық ұстанымы қылмысқа қарсы әрекет ету және оны жаза мүмкіндіктері түсінігі 

сұрақтары жазаның заңды бекітілген мақсаттарында, оған жетудің әдістері мен құралдарында көрініс табады. 

Қазақстан Республикасының әрекеттегі қылмыстық заңнамасын талдау қылмыстық  жаза қылмыспен күресудің 

құқықтық шаралары жүйесінде ерекше орын алатынын, оның қылмыстық жауапкершілікті жүзеге асырудың 

жетекші формасы екендігін және адамдардың заңға бағыныштылығын қамтамасыз етудің құралы екендігін 

көрсетіп отыр. 

Жаза қылмыстың нәтижесі ретінде – қылмыс сияқты қоғамдық және жеке қарама-қайшылықтардан 

туындайтын мәңгілік құбылыс. Сондықтан, қазіргі жағдайларда жаза жеке тұлғаның, қоғам мен мемлекеттің 

қауіпсіздігін қамтамасыз етуге, болашақтағы қылмыстың алдын алуға және сотталғанды түзетуге бағытталған 

қылмыстық саясаттың маңызды және қажетті құраушысы болып табылады. 

Сонымен қатар, қылмыс жасаған адамдарға жағымды әсер ету тұрғысындағы жаза мүмкіндіктері, 

қылмысты тудыратын және оған әрекет ететін себептер мен жағдайларды бейтараптандыру мүмкіндіктері 

шектеулі. Бұдан басқа, жазаның шектен тыс қаталдығы, оны негізсіз кең қолдану көбінесе сотталғандардың 

қоғамнан одан әрі шектелуіне, қылмыстық қызметтің басында басқа мемлекеттік және қоғамдық әсерлерді 

қолдану жолымен тоқтатуға болатын тұлғалардың рецидив жасауына алып келеді. 

1895 жылдың өзінде А.А. Пионтковский «Қылмыстық әлем әртекті элементтерден құралады, оның ішіне 

балалар да, ересектер де, жан күйзелістегі адамдар да, дені сау адамдар да, қылмыстық қызметпен туылған 

тұлғалар да, қылмыс өмірлерінде кездейсоқ және эпизодты орын алған тұлғалар да кіреді» деп жазған. [1, 173]. 

Қылмыстық заңмен белгіленген қылмыстардың өзі мазмұндары, бағыттары, залалдары және қоғамға қауіптілігі 

бойынша бір-бірінен айтарлықтай ерекшеленеді. Әртекті субъектті құрам мен жасалатын қылмыстардың сан 

алуандығы қылмыстық-құқықтық шаралардың әртүрлі болуын талап етеді. 

Міне сондықтан демократиялы мемлекеттердің қылмыстық саясаты ХIХ ғасырдан бастап құқықты 

шектейтін, арналуы қауіп төндіретін немесе еркін жатақхана жағдайында жүзеге асатын тәрбиелеу жазасын 

өтеу сияқты қылмыстық-құқықтық баламалы жазаны іздеу және заңмен бекіту бағытында дамыды. 
Заңды және құқықтық тәртіпті қатайтудың практикалық тапсырмаларын шешуде қылмыстық құқық ең 

қауіпты тәртіп бұзу – қылмыспен күресуді қамтамасыз ету жүктелген біздің еліміздегі құқықтық жүйенің элементі 

ретінде маңызды рөл атқарады. Жаза – мемлекеттің объектілер: жеке тұлға, оның құқықтары, еркіндіктері және 

мүліктеріне деген заңды қызығушылықтары, ұйымдардың құқығымен заңды қызуғушылықтары, қоғамдық тәртіп пен 

қоршаған орта қауіпсіздігі, еліміздің конституциялық қатары мен территориялық тұтастығы, қоғам мен мемлекеттің 

заңмен қорғалатын қызығушылықтары,адамдардың бейбітшілігі мен қылмыстық әрекеттерден қауіпсіздігін қорғауға 

арналған маңызды құралы. Ол қылмыстық жауапкершілікті жүзеге асырудың және қылмысты болдырмау 

шараларының бірінің маңызды формасы болып табылады. 

Жаза да қылмыстық құқықтағы қылмыс сияқты әлеуметтік-құқықтық құбылыс. Жазаның әлеуметтік 

мұраты оның көптеген жылдар бойы қылмыспен күресудің құралдарының бірі болуы, қылмыстық заңға 

шиеленіске түсетін адамдардың тәртібін қадағалайтын қатаң реттегіш болуына саяды. Адамзат өркениетінің 

түрлі кезеңдерінде мемлекет қылмыстық жаза көмегімен мәні бойынша бір міндет – қоғамды қылмыстық 

әрекеттерден сақтауға, оларды қылмыстық заңмен қорғалатын маңызды әлеуметтік құбылыстарға айырбастауға 

тырысып келеді. 

Кәдімгі қолданыстағы «жаза» сөзі белгілі бір тыйымды бұзған адамға келетін залалдар. жазаның 

қылмыстық-құқықтық түсінігі бұл сөздің жалпы қолданыстағы мағынасымен ұштасады. 

Кеңестік мемлекеттің әуелгі кездегі актілерінде жазаның жалпы анықтамасы болмады. Одан басқа, 

кеңестік қылмыстық құқықтың тарихында «жаза» терминінен бас тарту кезеңдері де болды. 1922 жылы РСФСР 

ҚК жаза тек қорғау шарасы ретінде анықталды. Ал 1926 жылы РСФСР ҚК жаза термині «әлеуметтік қорғау 
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шаралары» тіркесімен ауыстырылды. Айта кету керек, жазадан бас тарту таза терминологиялық тұрғыдан 

жүзеге асыт да бұдан институт мазмұны өзгермеді. 

Қазақстан Республикасыныың 2014 жылғы Қылмыстық кодексінің 39-бабында: «Жаза дегеніміз – сот 

үкімі бойынша тағайындалатын мемлекеттік мәжбүрлеу шарасы. Жаза қылмыстық құқық бұзушылық жасағаны 

үшін кінәлі деп танылған адамға қолданылады және ол осы адамды құқықтары мен бостандықтарынан осы 

Кодексте көзделген айыру немесе оларды шектеу болып табылады», – делінген. 

Криминалисттердің көпшілігі жаза сипаттарының қатарына жазаның басқа қылмыстық-құқықтық әрекет 

етулерден нақты шектеуге мүмкіндік беретін сипаттарды қосу керек деп санайды. Мысалы, мұндай сипаттарға 

көбінесе жазадан кейін сотталғандық бар екендігін жатқызады. 

Қылмыстық-құқықтық әдебиетте жазаның келесі сипаттары көрсетіледі: 

1) жаза – бұл мәжбүрлеу шарасы; 

2) жаза мемлекеттік мәжбүрлеуді білдіреді; 

3) жаза қылмыс үшін тағайындалады; 

4) жаза қылмыс жасағаны үшін кінәлі деп танылған тұлғаға қолданылады, яғни жеке сипатқа ие; 

5) жаза қылмыстық заңда қарастырылған; 

6) жаза соттың үкімі бойынша тағайындалады; 

7) жаза қылмыс жасаған адамның құқықтары мен бостандықтарынан айыру немесе шектеу; 

8) жазадан кейін арнайы қылмыстық-құқықтық залал - сотталу бар. 

Жазаның аталған сипаттарынан жекелерінің бөлінуінің негізі күмән тудырады. Бізге «жазаның 

қылмыстық заңда қарастырылуы» көрсетілетіндіктен, ол қылмыстық жазаны мемлекеттік мәжбүрлеудің басқа 

шараларынан шектеуге мүмкіндік бергенімен, оны мемлекеттік-құқықтық әсер етудің басқа шараларынан 

шектеуге мүмкіндік бермейді. Сондықтан анықтамада жаза деп тек жаза түрлерінің тізімі көрсетілген 

мемлекеттік мәжбүрлеу шарасын айтуға болатынын атап өту керек. 

Ғалымдардың пікірі бойынша, жазаға анықтама бергенде оның формальді-құқықтық сипаттарын атаумен 

ғана шектелмей, назарды жазаның ішкі мазмұнын білдіретін сипаттарына да аудару қажет. 
Қылмыстық заң теориясы мен қолдану тәжірибесінде бірнеше жүзжылдықтар бойы жазаға жасалған 

қылмыстың орнын толтыру актісі ретінде қарады. Оның негізінде қанды кек дәстүрі болды, осылайша сол кездегі 

қылмыстық құқықтың негізгі қағидалары қалыптасты. Сондықтан құл иелену мен феодализм дәуірінде жазаны жеке 

құқықтық құбылыс деп қарағаны кездейсоқ емес. Осылайша, қазақ федалдық қоғамында көп уақыт бойы жазаға 

зардап шегуші мен оның туысқандарын қанағаттандыру құралы ретіндегі пікір қалыптаспады [2, 11]. 

Қылмыстық құқықтың заманауи жүйелеріндегі жазаның қоғамдық сипаты – бір жағынан, қылмысқа 

қарсы сәтті әрекеттің негізін құрайтын цивилизация жетістігі, екіншіден, қылмыстық заңда заңдылық, теңдік, 

айып, әділдік, гуманизм, дифференциация, жауапкершілік индивидуализациясы сияқты демократиялық 

принциптердің жүзеге асуының кепілі. 

Жаза тағайындауда мемлекеттің жамандыққа деген жауабы бары сөзсіз. Алайда, жазаның мұндай бағасы 

оның әлеуметтік-құқықтық табиғатын ашпайды, ол жазаның этикалық өлшемі болады. Сонымен қатар, жаза 

қылмыс жасушының ғана тарапынан емес, қоғам мен мемлекет тарапынан да сипатталуы тиіс болғандықтан 

оны орын толтыруға жатқызуға болмайды. Қоғам үшін жаза мәжбүрлі игілік шарасы болып табылады, себебі ол 

әлеуметтік әділдікті қалпына келтіру мен жаңа қылмыстарды ескертуге бағытталған. 

Жазаны сазайын беру деп түсіну цивилизациялық әлемге құл иелену мен феодалдық дәуірлерді еске 

салып, заманауи қылмыстық құқықтың барлық «ғимараттарын» бұзар еді. 

Сонымен қатар, заманауи интерпретацияда жазаға орнын толтыру сипаты тән екенін жоққа шығаруға 

болмайды. Отандық заң шығарушы орган әділеттік қағидасын жүзеге асырудың бір тармағы ретінде жазаның 

қылмыстың қоғамға қауіптілігі сипаты мен дәрежесіне және қылмыстың жасалу жағдайларына сай келетінін 

мойындайды, ал әділ жаза тағайындаудың бір критерийі – жасалған қылмыстың сипаты мен қоғамға қауіптілік 

дәрежесін ескеру. Басқаша айтқанда, заң қылмыстық құқық бұзушылықтың мөлшеріне тең жаза тағайындауды 

талап етеді. Бұл байланысты ҚР ҚК ерекше бөліміндегі санкциялардан байқауға болады, басқа мемелекеттердің 

қылмыстық заңдарындағыдай: қоғамға аса үлкен емес қауіп төндірген қылмыстық құқық бұзушылықтар үшін, 

мерзімі мен мөлшері бойынша аса қатал емес жаза, керісінше, ауыр және аса ауыр қылмыстар үшін – қатаң 

жазалар қарастырылған. 

Жазаның заңдық анықтамасында оның заңда қарастырылған құқықтар мен бостандықтан айыру немесе 

оларды шектеумен байланысын көрсету біздің ойымызша орнын толтыру теориясының жағымды жақтарын 

мойындау нәтижесі болып табылады. Сонымен қатар, бұл заңды формулировканың үлкен артықшылығы 

«орнын толтыру» нақты бір шеңберге алынған. Қылмыстың орнын толтыра отырып жаза қылмыстық 

жауапкершіліктің мұраты ретінде қарастырылуы тиіс және соған сай барлық құқықтық талаптарды ескере 

отырып жүзеге асуы тиіс. Әйтпесе, соттан тыс орын толтыру да қылмыстық жазаның арналуын білдіреді деген 

қорытындыға келуге болар еді. 

Қылмыстық жазаның кез келген түрі қылмыс жасаған тұлғаның құқықтық статусын белгілі бір құқықтық 

шаралар аясында шектеу болып табылады. А.А. Жижиленко атап өткендей, «біз жаза құқық қорғау 

құралдарының бірі ретінде адамнан оның берекесін алу мен оның жалынышты болуы екенін мойындасақ, бұл 

элементтері жоқ шаралардың барлығы жаза болып табылмайды, алайда олардың қолданылуы қылмыстық 

ойдың болуын білдірер еді» [3, 11]. Жазаның мұраты ең бірінші оның тұлғаның құқықтық берекесі аясына енуі, 

қылмыстық құқық бұзушылық үшін кінәлінің құқықтық статусын шектеу құралы болып табылады. 
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Қылмыстық-құқықтық әдебиетті талдау көрсеткендей, көптеген авторлар сазайын беруді жаза 

сипаттарына жатқызады. Кейбір авторлар сазайын беруді жазаның анықтамасына енгізуді ұсынады. 

Белгілі бір авторлар қатары керісінше жазаның анықтамасында сазайын беру (кара) сөзін қолданбаған 

жөн деп санайды. В.Д. Филимонов Ресей қылмыстық заңнамасында жазаны жасалған қылмыс үшін сазайын 

беру (кара) сөзімен анықтамаудың негіздері бар екенін атап өтті. Бұл бас тартудың негізгі себебі «жаза» мен 

«кара» сөздері – синонимдер. Сондықтан жазаның анықтамасында «кара» сөзін қолдану бұл құбылыстың 

мазмұнын ашуға көмектеспейді. Жазаны мемлекеттік мәжбүрлеу ретінде анықтау керісінше оның маңызды 

сипаттарын көрсетеді [4, 95]. 

В.А. Нерсясян жазаның анықтамасында «кара» терминін қолданбайды, алайда, ол «жаза мемлекеттік 

мәжбүрлеудің қатаң шарасы ретінде ҚК сотталғандардың белгілі бір құқықтары мен еркіндігін шектеу немесе 

айыру екенін, яғни оған мәжбүрлі қайғы әкелу, физикалық, моральді және мүліктік мінезін шектеу, ұялту» 

екенін біледі [5, 331]. Жазаға анықтама беру кезінде оның әдебиетте бір мағынада ғана қолданылмайтынын 

ескеріп, «кара» ұғымын қолданбау керек. 

Кеңестік кезеңде кейбір авторлар жазаның мазмұнында сендіру мен мәжбүрлеу үйлеседі деді. И.И. 

Карпец «Сендіру мен мәжбүрлеу тек әлеуметтік қоғамдағы антиқоғамдық құбылыстарды жеңуге бағытталған 

ортақ шаралар жүйесінде ғана емес, жазаның қылмыспен күресудің бір құралы ретіндегі мазмұнымен үйлеседі. 

Жазаның мазмұнында сендіру мен мәжбүрлеудің осындай үйлесімі – марксизм-ленинизмнің Жазаның теориясы 

мен пайдалану тәжірибесіне пікірлеріндегі қағидалық негіздерінен шығатын сипаты» деп жазды [6, 63-64]. 

Әлеуметтік ортада жазаның «фасадын» әсірелеу – қылмыстық құқықтың кеңестік теориясының өзіндік сипаты. 

Қылмыстық жазаның кішкене бөлігі болсын сендіру әдісі немесе шарасы болып табылмайды, ол әрдайым және 

барлық жерде қылмыстық жауапкершіліктің мемлекеттік мәжбүрлеудің ерекше формасы ретіндегі мәні. Тағы 

бір мәселе, ол сендіру шаралары – қылмыстылықпен күресудің жазалаушы құралдарымен және қылмыс 

жасаған тұлғалармен қарым-қатынас әдістерімен үйлесе алады. 
И.С. Ной жаза үш бөлімнен тұрады – жаза, жазасыз мәжбүрлеу және сендіру деген пікірін белсенді дәлелдеді 

[7, 24-25]. Жаза ретінде ол мемлекеттік жазғыруды, қылмыс жасаған тұлғаның сотталуын қарастырды. И.С. Нойдың 

ұстанымын критиктер Н.А. Стручков, И.И. Карпец, А.А. Пионтковский және т.б. талқыға салды. А.А. Пионтковский 

«И.С. Нойдың қылмыстық жазаның ерекше сипаты сотталушыға жазалаушы әсер ету емес, моральді әрекет етуі деген 

қорытындысымен келісуге болмайды. Мұндай түйін – айқын алдыға жүгіру» деп жазды [8, 12]. Көріп 

отырғанымыздай, ғалымдардың түрлі пікірде болуы олардың жаза түсінігіне түрлі мағына беруінен. 

Орыс тілінің сөздіктерінде, сондай-ақ, ғалым – криминалисттер «кара» сөзінің жаза сөзімен синоним 

екенін мойындайды. Осындай түсінікте жазаны кара арқылы түсіндіру бар мағынасын жоғалтады, себебі, 

жазалай ол жаза, яғни кара болып табылады. 

Қоғам мен мемлекеттің қылмыстық жазаға қойылатын міндеттері мен онда жазаның қандай мақсаттары 

регламенттелетініне байланысты жазаның мәні де анықталады. Егер алғашқыда жазаның негізінде «соқыр» кек 

болса, кейін мемлекеттік бастамалардың бекуімен ол қылмыстағы жамандыққа кек қайтару, актісі болды, 

қазіргі заманда цивилизацияның дамуымен тұлғаның құқығы мен бостандығын құрметтеу негізінде ол 

пропорционалды қорқыту және кек қайтару тұрғысынан қарастырылмайды. Сондықтан, ХIХ–ХХ ғасырлардағы 

дамыған мемлекеттердің заңнамасында сотталғандарға психологиялық әсер ету немесе басқа да кішігірім 

құқықтық шектеулер қоюдың бекітілуі заңды. 

Біз мақаламызды XXI ғасырда қылмыстық құқық теориясы мен заңнамасы жоғарыда аталған үрдістерді 

жеңіп, жазаның гуманистік баламаларын енгізу мүмкін болар ма екен деген сауалмен аяқтаймыз. 
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НЕКЕ ЖАСЫНЫҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ РЕТТЕЛУІ: ОТАНДЫҚ ЖӘНЕ ШЕТЕЛДІК ТӘЖІРИБЕ 

 

Ерлі-зайыптылардың арасындағы мүліктік емес жеке қатынастарды реттейтін негізгі нормативтік акт 

болып табылатын Қазақстан Республикасының «Неке (ерлі-зайыптылық) және отбасы туралы» 2011 жылғы 
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Кодексінде некеге тұрушыларға қойылатын негізгі екі шарт бар: олардың арасындағы келісім және олардың 

неке жасына жетуі. [1] 

Қазipгі кезде әлем тариxында некe жасын  белгiлey әр түрлі болып келеді. Coның ішiнде Қазақcтанның 

некe жасы 18 жас. АХАТ органдары дәлелдi себептерi болған жағдайда некe жасын 2 жылдан аспайтын 

мерзiмгe төмендете алады. Бiрақ, некe жасы тек маңызды мәселелер бойынша ғана 2 жасқа төмендетіледі.  

Бұрынғы кезде, қазақ халқының aтақты хандары кeзiнде де көптеген заңдap бойынша некелесу белгiлi 

бip жасқа толғанда ғана жүзеге aсырылатын. Солaрдың бipi Tәyке ханның Жеті жарғысын" алcақ та болар. Онда 

некелесу өте қатал түрде  қиылатын. "Қазақтың ата заңдары бойынша" бойжеткен тек кана әкeciнiң рұқcатымен 

тұрмысқа шыға алатын. Ал егер қызды жiriri альп қашқан болcа, онда ол aлып қашқан қыздың ата-анасына 

қалыңмал, түйe бастатқан тoғыз берiп, алып қашқан қызғa толық түрде құда түciп, үйленe алатын. Eгер қыздың 

ата-aнасы олардың үйленулeрiне қарсы болcа, онда қызды алып қашқан жiriт қылмыскер ретiнде жазаға 

тартылатын болған. 

Мақсатымыз бүгінгі күні некелесу қандай жағдайларда жүзеге асырылатын білу, Қазақстан мен әлемнің 

басқа елдеріндегі некелесудің ұқсастықтары мен айырмашалақтарын білу.  

Шариғат заңымен жүретін араб елі, міне, осылай тағы бір шырғалаңның шетін шығарып отыр. Ең 

қызығы, әлемде тек осы араб елдерінде ғана неке жасы белгіленбеген. Соның нәтежесінде, арабиялық әкелердің 

бесіктен белі шықпай жатқан қыздарын да күйеуге беру оқиғалары жиілеп кеткен. Мұндағы себеп - қыз 

қаншалықты жас болса, оған төленетін қалыңмал да соншалықты көп болмақ. 

Бүгінде араб еліндегі қалыңмал мөлшері - ондаған миллион долларға шығып кеткен. Мұндай оңай 

олжаға дәніккен арабтардың боссыздығын ел билігі заңмен біржола тыйып тастауға бекінген сыңайлы. Қазіргі 

таңда Әділет министрлігі жоғарыда аталған заң жобасын әзірлеуге. Соған сай, араб елінде де неке жасы 

белгіленіп, оған жасы толмаған қызды күйеуге берген әке де, оны әйел етіп алған күйеу де қатаң жазаланатын 

болады. Жоғарыда атап өткеніміздей, тек араб елдерінде ғана неке жасы белгіленбеген.  

Ал өзге елдерде бұл мәселе заңдық тұрғыда шешімін тапқан. Қызығы, неке жасы әр елде әрқилы. 

Айталық, Ресей, Гватемала, Гаити, Доминикан республикаларында неке жасы- 18 жас. Ерлер үшін де, әйелдер 

үшінде. Тек ерекше жағдайларда ғана бұл мөлшерді 1 не 2 жасқа төмендетуге болады. Алайда 16 жас - 

шекараның соңғы желісі болып табылады.  

Жапонияда ер балаларға 18 жасқа дейін үйленуге рұқсат жоқ болса, қыздарға 16 жастан асса, некелесуге 

рұқсат етіледі. Ал Англия, Багам, Бермуд аралдарында жұптың екі сыңарына да  жасқа толса, өз еріктері 

өздеріне беріледі. Грекияда ер мен әйелдер арасындағы төменгі неке жасында алшақтық бар: ерлер үшін- 18 

жас, ал қыздардікі- 14 жас. Сол сияқты Италия, Португалия, Мексика, Боливия, Парагвай, Перу елдерінде 

қыздар 14 жастан тұрмыс құра алатын болса, ерлері 16 жастан үйленуге құқылы, Аргентина мен Испания 

ерлердің неке жасын осы деңгейге қалдырса, арулардікін 1 сатыға төмендеткен- 13 жас. Ұл - қыздарына ерте 

үйленуге рұқсат беретін елдердің қатарында -  Колумбия мен Венесуэланы атауға болады. Бұл елдердің неке 

жасы ерлер үшін – 14 жас болса, қыздарға - 15 жас екен. Әрине «әр елдің салты басқа, иттері қара қасқа». Десе 

де, ғалымдар неке жасының тым төмендетіліп кеткенін аса құптамайды. Олардың айтуынша, тым ерте тұрмыс 

құрған қыздардың бала көтермей қалу қауіпі бар. Сондай-ақ балалары әлжуаз, әлсіз болып дүниеге келіп, 

немесе тіпті жүктілік кезінде баладан айырылып қалуы да мүмкін. Мұндай жағдайлар тәжірибеде жиі кездеседі 

екен. Бұдан бөлек, ерте тұрмыс құру- қай елдің арулары болсын, жұмысқа тұру, білім алуына кедергі 

келтірумен қатар, денсаулығына да зор қатер төндіреді. [2] 

Қазақстан да неке жасын белгіленген мемлекеттер қатарында. Еліміздегі ең төменгі неке жасы- 18 жас. 

Жұптың екі сыңары үшін де. Бұл жайт «Неке (ерлі-зайыптылық) және отбасы туралы» Кодексінде «Неке жасы 

еркектер мен әйелдер үшін он сегіз жас болып белгіленеді» деп анық көрсетілген. Рас, ерекше жағдайларда бұл 

жас мөлшерін 16-ға дейін төмендетуге болады. Десе де, ол үшін нақтылай себептер қажет. Десе де, бүгінде 

елімізде 18-ді қойып, 16 жасқа да толмай-ақ тұрмысқа шығып жатқан қыздардың қатары басым. Алайда 

мұндайлардың көбі тойларын жасырын түрде өткізіп, ал АХАТ бөліміне 16-дан соң, не тіпті 18-ге толғаннан 

кейін бір-ақ тіркеліп жатады. Бұған «Шығармашылық бастамалар әйелдер лигасы» қоғамдық бірлестігінің 

Сорос - Қазақстан қорының қолдауымен Алматы маңындағы Өтеген батыр және Рахат ауылдарындағы 

мектептерде жүргізген сауалнамасының нәтежесі-ақ дәлел. Сұралғандардың 45  пайызы неке жасын толтырмай 

үйленген не тұрмысқа шаққан жандарды білетінін айтқан. Өкініштісі, мұндай ерте некелер - мәжбүрлеп қыз 

алып қашумен байланысты болып отыр. [3] 

Атастыру- қазақ халқының дәстүрлі ғұрыптық салты, қыз бен жігіт ата-аналарының өз балаларын бір-

біріне үйлендіру жайында ақниет, жарқын үмітпен күні бұрын уәделесуі, жігіт атын қызға, қыз атын жігітке 

ескертуі. Мұндай келісім ұл мен қыздың жас шағында, тіпті бесіктегі кезінде жасала берген. Мұндайлар бесік 

құда аталады. Егер қыздың ата-анасы ұлдың ата-анасының тілегін қабылдап, өскенде қызын беруге келіссе, қыз 

бен жігіт атастырылған болып саналып, алдын ала қалың мал төленген. Атастырылған жастар есейе келе, 

міндетті түрде қосылатын болған. Әйелдері жүкті болған жағдайда, әлі дүниеге келмеген балаларды да бір-

біріне аттастырып отырған. Бұлар бел құда болады. Әлбетте, шаралардың бәрі тәрбиелік мағынада жасалып 

отырған. «Текті жермен құда болайық, ұрпағымыз текті болсын» деген ниет. «Қатын алма, қайын ал», «Анасын 

көріп, қызын ал» деген тектес сөздер осыдан қалған. Ұл-қыздарын 13-14 жасында ұзатып, үйлендіруге мақсат - 

«теріс жолға түспей тұрып, құтты орындарына қондырайын» деген ниет болған. Рас, кейінгі уақытта қалыңмал 

үшін жас қыздарын қартамыс шалдарға «сатып» жібергендер де болды. Мұны ата салтын бұрмаушылық деп 

түсінген жөн.  Бүгіндері  атастыру сирек болса да кездеседі. Әке-шешесінің  ескі уағдаластықтарын сыйлап, 
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отау құрып жатқан жастар табылып қалады. Әрине, қалжыңына арқау. Десе де, бұл салт төркінінде де үлкен 

тәрбиелік мән-мағына жатқанын ұмытпауымыз тиіс. Дәстүрлі отбасы мәдениетін жақсы меңгергенінде, оны 

алдын ала жоспарлай білгенінде жатыр. 

Тақырыбымызды қорытындылай келсек, тоқсан ауыз сөздің тобықтай түйіні бар демекші, жалпы 

Қазақстандағы некелік қатынастардың ерекшеліктері, міне, біз көріп отырғанымыздай саусақпен санаулы емес. 

Кейбір кезде елімізде некеге 16 жастан бастап қияр болса, онда олар жастайыннан отбасы құрып, балалы 

болып, өмір сүре бастады. Ерте жастан некелесу, ол бұрыннан бері келе жатқан салт-дәстүрдің бірі деп білеміз. 

Бірақ, бір жағынан жас өспірімдер өздерінің ата-аналырының көмегіне зәру, олар өздері дербес отбасын асырай 

алмайды. Оларға ең алдымен болашақ балаларын асырау үшін баспаналарының болуы, киім-кешек, тұрмысқа 

қажетті тағы басқа да заттар қажет. Ең алдымен өмірге қажетті барлық жағдайдың болуы, аяққа нық 

тұрып,отбасыны асырау үшін жақсы, табысты жұмыстың болуы керек. Міне, осы қарастырған жағдайлардың 

барлығы болған кезде ғана отбасын құруға әбден мүмкін болады. Ал бүгінгі таңда бақытты отбасыны құру ел 

үшін, халық үшін өте маңызды. Отбасы- мемлекеттің бір тірегі десек те болар. Отбасы бақытты өмір кешетін 

болса, қоғам да тыныш болады. Ал қоғам тыныш болса, мемлекеттің, еліміздің болашағы, алдыңғы күндері 

жарқын, жайдары болады деген сөз емес пе? Ендеше болашағы берік мемлекет боламыз десек, бүгіннен бастап 

келешекке көз жүгіртіп, әрбір істеген ісімізге жауапты болайық. 
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ДЕПУТАТСКАЯ НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН: ПРОБЛЕМЫ, 

ОСОБЕННОСТИ, ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ 

 

Депутат(от лат. deputatus –посланный) - лицо, избранное либо назначенное в высший законодательный 

или местный представительный орган государства или местного самоуправления. Депутат может представлять 

интересы избирателей своего избирательного округа (в социалистических странах) или интересы всего народа 

(в большинстве демократических государствах). Правовой статус депутата устанавливается конституцией, 

конституционными  и другими специальными законами. 

В Республике Казахстан различают депутатов Парламента и депутатов Маслихата. В свою очередь, 

депутаты Парламента подразделяются на депутатов Сената Парламента и депутатов Мажилиса Парламента, 

срок полномочий которых составляет шесть и пять лет соответственно. Депутат Парламента не может быть 

одновременно членом обеих Палат [1]. 

Полномочия депутата Парламента начинаются с момента его регистрации в качестве депутата 

Парламента Центральной избирательной комиссией Республики. На первой сессии Парламента на совместном 

заседании его Палат депутаты приносят народу Казахстана следующую присягу: "Клянусь верно служить 

народу Казахстана, укреплять целостность и независимость Республики Казахстан, строго подчиняться ее 

Конституции и законам, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности депутата". 

Принятие присяги осуществляется Президентом и проводится в торжественной обстановке в присутствии 

членов Правительства, Конституционного Совета, судей Верховного Суда, экс-Президентов Республики[2]. 

Статья 25 Конституционного закона «О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов» 

определяет полномочия депутата Парламента. Депутат пользуется правом решающего голоса по всем 

вопросам, рассматриваемым на сессиях Парламента и заседаниях его органов, в состав которых он входит. 

Депутат Парламента вправе: 

1) избирать и быть избранным в координационные и рабочие органы Парламента и его Палат; 

2) вносить предложения и замечания по повестке дня сессии, порядку рассмотрения и существу 

обсуждаемых вопросов; 

3) высказывать свое мнение по кандидатурам должностных лиц, которые избираются или назначаются 

Палатами Парламента либо согласие на назначение которых дается Палатами Парламента; 

4) вносить в Бюро Палат предложения по вопросам, предлагаемым для рассмотрения на совместных и 

раздельных заседаниях Палат Парламента, а в случае непринятия его предложений - вносить их на 

рассмотрение пленарных заседаний Палат; 

5) предлагать вопросы для рассмотрения на заседаниях органов Парламента и его Палат; 

6) вносить предложения о заслушивании на сессии Парламента отчета или информации должностных 

лиц, подотчетных Палатам Парламента; 

7) в установленном законом порядке обращаться с депутатскими запросами; 

8) участвовать в прениях, задавать вопросы докладчикам, а также председательствующему на заседании; 

9) выступать с обоснованием своих предложений по мотивам голосования, давать справки; 
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10) вносить поправки к проектам законов, постановлений, других принимаемых Парламентом актов; 

11) знакомить депутатов Парламента с обращениями граждан, имеющими общественное значение; 

12) знакомиться с текстами выступлений депутатов в стенограммах и протоколах заседаний Парламента; 

13) осуществлять другие полномочия в соответствии с настоящим Конституционным законом[2]. 

Депутаты Парламента обязаны принимать участие в его работе. Голосование в Парламенте 

осуществляется депутатом только лично. Отсутствие депутата без уважительных причин на заседаниях Палат и 

их органов более трех раз, как и передача права голоса, влечет за собой применение к депутату установленных 

законом мер взыскания[1].Эти меры взыскания указаны в статье 33 Конституционного закона «О Парламенте и 

статусе его депутатов». 

В конституционном праве Республики Казахстан предусматривается институт депутатского запроса. 

Депутатский запрос является официально обращенным на совместном и раздельном заседании Палат 

Парламента требованием депутата к должностным лицам государственных органов дать на сессии Парламента 

обоснованное разъяснение или изложить позицию по вопросам, входящим в компетенцию этого органа или 

должностного лица[2]. 

Депутат Парламента имеет право обратиться с запросом к Премьер-Министру и членам Правительства, 

Председателю Национального Банка, Председателю и членам Центральной избирательной комиссии, 

Генеральному Прокурору, Председателю Комитета национальной безопасности, Председателю и членам 

Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета. При этом запрос, обращенный к 

Генеральному Прокурору либо первым руководителям правоохранительных и специальных государственных 

органов, не может касаться вопросов, связанных с осуществлением функций уголовного преследования. 

Рассмотрение запросов, обращенных к Председателю Комитета национальной безопасности, проводится на 

закрытых заседаниях Парламента или его Палат. 

Запрос может быть внесен в письменной форме и подлежит оглашению на сессии Парламента. 

Должностные лица, к которым обращен запрос, обязаны дать по нему устный или письменный ответ на сессии 

Парламента. Письменный ответ на запрос представляется в срок не более месяца и оглашается на сессии. По 

ответу на запрос могут быть открыты прения. Депутат вправе выразить свое отношение к ответу на запрос. По 

ответу на запрос и результатам его обсуждения принимается постановление Парламента или его 

соответствующей Палаты. Запрос и ответ на него могут быть опубликованы в средствах массовой 

информации.  

Депутаты вправе на совместном и раздельном заседании Палат обращаться с устными вопросами к 

Премьер-Министру и членам Правительства, Председателю Национального Банка, Председателю и членам 

Центральной избирательной комиссии, Генеральному Прокурору, Председателю Комитета национальной 

безопасности Республики Казахстан, Председателю и членам Счетного комитета по контролю за исполнением 

республиканского бюджета. Ответ на вопрос дается на данном заседании, а при необходимости 

дополнительной подготовки к ответу - в трехдневный срок[2]. 

Таким образом, депутат это- лицо, которое постоянно находится в политической борьбе, где возможны 

столкновения интересов. У него всегда найдутся противники — как в самом парламенте, так и вне. Поэтому 

ему требуется защита от давления на него, возможных провокаций, неоправданных задержаний, ареста, 

уголовного преследования и т. п. В противном случае депутат не сможет занимать независимую положение и 

представлять интересы народа, а парламент вместо самостоятельного законодательного органа станет орудием 

структур исполнительной и судебной власти. 

Одним из существенных элементов правового статуса депутатаявляется неприкосновенность, как 

гарантия депутатской деятельности. Депутатская неприкосновенность — особый статус членов 

законодательной власти (депутатов), ограждающий их от гражданского и уголовного преследования и влияния 

со стороны других ветвей власти (судебной и исполнительной). В случае нарушения закона таковым 

представителем законодательной власти (депутатом), сначала ставится вопрос о прекращении его мандата и/для 

снятия неприкосновенности (для прекращения участия в законодательной власти и понесения 

ответственности). 

Депутатская неприкосновенность существует во многих странах. Она выступает как гарантия 

политического плюрализма и свободы слова, как защита от попыток преследования депутатов за их 

убеждения[3,с.26].В некоторых из них она полная, в других же государствах закон защищает парламентариев 

только от преследования за выражение собственного мнения, но не освобождает от ответственности в случае 

нарушения законов страны.  

Члены парламента Великобритании не могут быть арестованы или судимы на протяжении всего мандата. 

В то же время, законодатели могут свободно выражать свое мнение, не опасаясь судебного преследования. 

А в США, парламентская неприкосновенность не действует в случае преступления или акта коррупции. 

Американские народные избранники могут находиться под следствием, им могут выдвигать обвинения, их 

могут судить. 

В Румынии парламентарии не могут попасть под уголовное преследование за коррупцию. В то же время, 

в Австралии, Новой Зеландии, Ирландии, Индиидепутатов не могут арестовать, пока они находятся в здании 

парламента. 

В странах, где практикуется система парламентских сессий, как правило, депутаты не пользуются 

неприкосновенностью во время каникул. 
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А в Дании, Греции, Израиле, Италии и Турции иммунитет действует весь период мандата. 

Неприкосновенность – одна из важных правовых гарантий, с помощью которой выборным лицам 

предоставляется возможность представлять интересы общества и государства. Неприкосновенность можно 

определить как пакт (соглашение) между населением и их представителями на участие в государственном и 

местном управлении, обеспеченное защищенностью от каких бы то ни было посягательств со стороны иных 

лиц. Особенность статуса в том, что депутат является представителем народа, представляет его интересы в 

парламенте и как должностное лицо должно быть защищено от неоправданного преследования по различным 

мотивам. 

Цель института неприкосновенности, по мнению С.А.Корфа состоит в "ограждении депутата от влияний 

и воздействий, что объяснялось недоверием парламента к судебной и административной власти и попыткой 

оградить депутатов от необоснованных обвинений со стороны судебного или административного органа. Так, 

лишение депутата свободы и судебное преследование его могло осуществляться только с разрешения палаты. 

Важно отметить, что здесь имеется в виду не защита личных интересов депутата, а защита именно интересов и 

функций парламента[4, с.78]. 

Для свободного осуществления депутатом своей деятельности в Конституционном праве имеется такой 

институт, как индемнитет. Индемнитет(англ. indemnity, от лат. indemnitas – безущербность) имеет два значения. 

Первое значение индемнитета означает неответственность депутата парламента за высказывания, вопросы и 

запросы, голосование, вхождение в состав того или иного комитета, комиссии и др. органов парламента, а 

также за иные действия при осуществлении депутатского мандата. Депутатский индемнитет действует не 

только в течение срока полномочий депутата, но и после его окончания. Индемнитет не распространяется на 

случаи оскорбления, клеветы или иные нарушения, ответственность за которые предусмотрена 

законодательством. Однако привлечение к ответственности за такие действия возможно после лишения 

депутатской неприкосновенности. Индемнитет следует отличать от депутатского иммунитета. 

Второе значение индемнитета - вознаграждение депутатов за парламентскую деятельность, которая 

складывается из жалованья, покрытий расходов на резиденцию, поездки, использование средств связи и 

т.д.Можно сказать, что индемнитет выступает как своего рода гарантия осуществления депутатских 

полномочий. Конституционный закон Республики Казахстан «О Парламенте и статусе его депутатов» гарантии 

осуществления полномочий депутата Парламента определяет следующим образом: «Воздействие в какой бы то 

ни было форме на депутата или его близких родственников с целью воспрепятствовать исполнению 

депутатских обязанностей влечет ответственность в соответствии с законами Республики Казахстан. 

Должностные лица государственных органов и общественных объединений, органов местного самоуправления, 

организаций, не выполняющие своих обязанностей перед депутатом, предоставляющие ему заведомо ложную 

информацию, нарушающие гарантии депутатской деятельности, подлежат ответственности в соответствии с 

законами Республики Казахстан».При  признании в конституциях иностранных государств депутатского 

индемнитета делается это c некоторыми ограничениями. В одних странах индемнитет распространяется только 

в парламенте, в других действует и за его пределами. Есть страны, в которых индемнитет носит абсолютный 

характер — депутат не привлекается к юридической ответственности за голосование и любые высказывания в 

парламенте: «Члены парламента не могут подвергаться преследованию за выраженные ими мнения и 

голосование при выполнении своих функций» (ч. 1 ст. 68 конституции Италии 1947 г.); «Ни один член 

парламента не может подвергаться преследованию, розыску, аресту, заключению или суду за высказанные 

мнения или за голосование при исполнении им своих функций» (ч.1 ст.26 конституции Франции 1958 г.). 

Кроме того, в конституционном праве распространен институт депутатского иммунитета. Депутатский 

иммунитет –одна из важнейших гарантий статуса депутата, означающая, что депутат не может быть подвергнут 

полицейскому задержанию или аресту, мерам административного взыскания, налагаемым в судебном порядке, 

привлечён к уголовной ответственности без согласия представительного органа, в который он избран. 

Иммунитетом депутат пользуется только на время действия депутатского мандата. Исключение составляют 

случаи, если депутат застигнут на месте преступления. Таким образом, депутатский иммунитет – это не 

освобождение депутата от юридической ответственности вообще, а особый предусмотренный законом порядок 

реализации этой ответственности, который должен оградить депутата от необоснованных преследований и, 

прежде всего, мести тех органов и должностных лиц, незаконные и неблаговидные действия которых стали 

объектом критики со стороны депутата. 

В Республики Казахстан депутатский иммунитетпредусмотрен пунктом 4 статьи 52 Конституции 

Республики Казахстан,который устанавливает, что депутат Парламента в течение срока своих полномочий не 

может быть арестован, подвергнут приводу, мерам административного взыскания, налагаемым в судебном 

порядке, привлечён к уголовной ответственности без согласия соответствующей палаты, кроме случаев 

задержания на месте преступления или совершения тяжких преступлений[1]. 

На сегодняшний день бытуют различные мнения о необходимости депутатской неприкосновенности при 

наличии других гарантий. Этот вопрос не так очевиден, как кажется. Вспомним, что депутатская 

неприкосновенность когда-то возникла для того, чтобы защитить представителей народа от возможного 

произвола власти - тогда еще королевской. Если представителя народа можно бросить за решетку, а то и 

казнить, трудно говорить о его независимости и принципиальности, что у депутата, помимо принятия законов, 

две главные задачи: контроль над исполнительной властью и защита граждан. Занимаясь этими, депутат очень 

часто "наступает на мозоль вопросами", различных должностных лиц, ведомству которых подчиняются 
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правоохранительные органы. Как может депутат контролировать или защитить кого-то, если его в любой 

момент могут задержать, обыскать, изъять нежелательные для чиновника документы, а то и подвергнуть 

аресту? 

В условиях строительства демократического правового государства роль народных избранников - 

депутатов возрастает в виду принятия ими множества законодательных актов, в процессе чего некоторые 

политические блоки лоббируют свои интересы, что нередко приводит к конфликтным ситуациям. Если депутат 

не согласен с навязываемой ему позицией, то эти блоки идут на различные уловки, компрометирующие 

депутата. В целях защиты депутата от подобного произвола необходим такой правовой институт, 

гарантирующий депутатскую неприкосновенность. Практика большинства стран показывает, что возможны 

случаи неправомерного преследования депутатов за их активные выступления против коррупционных 

проявлений на местном уровне, против незаконных действий должностных лиц и др. Бороться с этим следует 

путем создания механизмов неотвратимого привлечения к ответственности тех лиц, которые организуют 

незаконное преследование депутата. Важнейшей составляющей подлинной неприкосновенности депутата 

должна стать широкая поддержка его деятельности избирателями, его служение общественным интересам. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЮВИНАЛЬНЫХ СУДОВ КАЗАХСТАНА 

 

Обеспечение соблюдение прав ребенка определено в Казахстане одним из приоритеных направлений 

государственной социальной политики. Это предполагает признание за ребенком всей полноты социально-

экономических, политических, личных прав и свобод, закрепленных в Конституции, международных договорах 

и иных нормативных правовых актах. 

Казахстан является участником ряда международных договоров, направленных на обеспечение гарантий 

и защиту прав ребенка, в том числе Международной Конвенции о правах ребенка, Международного пакта о 

гражданских и политических правах, а также Международного пакта об экономических, социальных и 

культурных правах. В вопросах доступа несовершеннолетних к правосудию Казахстан пошагово идет к 

намеченной цели – созданию ювенальной юстиции, соответствующей мировым стандартам. 

Верховный Суд одним из первых государственной органов заявил о необходимости выделения 

ювенального правосудия в отдельное производство, став инициатором создания судов по делам 

несовершеннолетних. Цель правосудия для несовершеннолетних – недопущение дальнейшей криминализации 

личности и содействие социальной реабилитации ребенка, а не отчуждение его от общества. 

С 2001 года пятилетний эксперимент на базе двух районных судов общей юрисдикции, затем 

образование в 2007 году также в порядке эксперимента специализированных судов по делам 

несовершеннолетних в городах Астана и Алматы показали свою эффективность в защите конституционных 

прав и законных интересов несовершеннолетних. 

Указом Главы государства от 19 августа 2008 года была утверждена «Концепция развития системы 

ювенальной юстиции в Республике Казахстан на 2009-2011 годы» [1], которая содержала ряд реформ, 

направленных на разработку и внедрение системы правовой защиты детей в стране, и на сегодняшний день 

можно отметить, что задачи, предусмотренные данной концепцией, выполнены. 

Создание специализированных судов предусматривалось как центральное и наиболее важное звено 

системы ювенальной юстиции. Для решения этой задачи в феврале 2012 года были образованы 

Специализированные межрайонные суды по делам несовершеннолетних во всех областных центрах и 

отдельных крупных населенных пунктах. 

На сегодня в Казахстане впервые в регионе Центральной Азии и на постсоветском пространстве 

действует 19 специализированных судов, наделенных специальной юрисдикцией по гражданским, 

административным и уголовным делам с участием несовершеннолетних и связанных с защитой прав детей: по 

два суда в Алматинской, Восточно-Казахстанской и Карагандинской областях и по одному суду во всех 

областных центрах и в городах Астаны и Алматы. 

Ювенальные суды созданы как суды комплексной юрисдикции, к подсудности которых отнесены 

уголовные дела о преступлениях и уголовных проступках, совершенных несовершеннолетними, и уголовные 

http://www.akorda.kz/
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D1%80%D0%BA&qurl=http%3A%2F%2Fsci-article.ru%2Fstat.php%3Fi%3Ddeputatskaya_neprikosnovennost&c=16-1%3A376-2&r=7599788&fr=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D1%80%D0%BA&qurl=http%3A%2F%2Fsci-article.ru%2Fstat.php%3Fi%3Ddeputatskaya_neprikosnovennost&c=16-1%3A376-2&r=7599788&fr=webhsm


618 

дела об уголовных правонарушениях, нарушающих права несовершеннолетних, а также гражданские и 

административные дела. 

Ювенальные суды рассматривают гражданские дела: 

- по спорам об определении места жительства ребенка и порядка общения с ребенком; 

- о лишении (ограничении) и восстановлении родительских прав; 

- об усыновлении (удочерении) ребенка; 

- об отмене усыновления (удочерении) ребенка; 

- о направлении несовершеннолетних в специальные организации образования или организации с 

особым режимом содержания; 

- по спорам, возникающим из опеки и попечительства (патроната) над несовершеннолетними в 

соответствии с брачно-семейным законодательством Республики Казахстан. 

Законом от 17 ноября 2014 года подсудность ювенальных судов по гражданским делам расширена. Так, в 

подсудность ювенальных судов переданы дела об определении порядка общения с ребенком и об отмене 

усыновления (удочерения) ребенка. Этим же Законом предусмотрена возможность рассмотрения дел, 

отнесенных к подсудности ювенальных судов, районным и приравненными к ним судами по ходатайству 

законных представителей несовершеннолетнего, что решает проблемы территориальной удаленности 

ювенальных судов. 

Новым УПК, введенным с 1 января 2015 года, перечень уголовных дел, подсудных ювенальным судам, 

расширен. Им переданы дела об уголовных правонарушениях, связанных с незаконной деятельностью по 

усыновлению (удочерению), незаконным вывозом несовершеннолетнего за пределы страны, с вовлечением 

несовершеннолетних в изготовлении продукции эротического содержания. Увеличение подсудных 

ювенальному суду дел будет способствовать более качественному рассмотрению дел с участием 

несовершеннолетних. 

В целях вынесения судебного решения, в полной мере способствующего защите интересов 

несовершеннолетнего, судья выявляет условия жизни и воспитания ребенка, личностные черты ребенка и его 

родителей, особенности их взаимоотношений. Участие в судебном процессе психолога, его мотивированное 

заключение, исходя из интересов ребенка и обстоятельств дела, оказывает большую помощь в принятии судом 

правильного решения. С 1 июля 2014 года в ювенальных судах введена  внештатная единица инспектора-

психолога (работа по контракту). В настоящее время во всех ювенальных судах работают психологи, а также 

выделены кабинеты, которые оборудованы и оформлены для комфортного общения с ребенком, оказания 

несовершеннолетнему необходимой психологической помощи, проведения предварительной беседы в 

непринужденной обстановке, устанавливает картину психологического восприятия конкретной ситуации. 

Такая модель работы ювенальных судов более соответствует положениям ООН к правосудию в 

отношении детей, предписывающим обеспечение специализированного обращения со всеми детьми, 

вступающими в контакт с правосудием в качестве жертв, свидетелей или предполагаемых правонарушителей, 

либо по вопросам об их опеке, попечительству или защите. 

Именно такая комплексная специализация судов по делам несовершеннолетних может обеспечить 

доступ детей к правосудию в полном объеме. Ведь ювенальный суд – это не только специальный состав суда, а 

новая форма судопроизводства, отличительными признаками которого являются отход от карательных методов 

правосудия, а широкое применение восстановительного правосудия, где важно не покарать, а перевоспитать. 

Если ребенок воспитывается в неблагополучной семье, где родители злоупотребляют алкогольными 

напитками, применяют телесные наказания, то суд может вынести частное определение в адрес родителей, и 

поручить соответствующим службам контроль над выполнением решения суда. Суд может обязать 

несовершеннолетнего правонарушителя пройти курс психологической коррекции в предназначенных для этого 

социальных центрах[2]. 

Наряду со специализацией судей важна и специальная подготовка адвокатов и прокуроров, участвующих 

на процессах в ювенальных судах. 

Эффективной работе ювенального суда способствуют и спланированные особым образом помещения. 

Каких – либо установленных единых правил для оснащения ювенальных судов не имеется. В каждой стране эта 

задача реализуется с учетом соблюдения требований Конвенции о правах ребенка, минимальных стандартных 

правил ООН и направлена на создание максимально благоприятных и комфортных условий для 

несовершеннолетнего, вовлеченного в сферу судопроизводства. Общим принципом при оборудовании залов 

судебных заседаний ювенального суда является максимальное приближение сторон – участников процесса, в 

том числе обвинителя и защитника, друг к другу, расположение детей рядом с родителями и адвокатом для 

возможности общения с ними при необходимости. Ювенальный суд – это суд без решеток и специальных 

«клеток», отделяющих подростка от остального мира. Во-вторых, это принцип индивидуализации, придающий 

судебному процессу неформальный характер. 

Размещение участников процесса за одним общим столом подчеркивает общность тех задач, которые им 

предстоит решить с помощью судьи для достижения оптимального результата в интересах 

несовершеннолетнего. Кроме того, это возможность превратить судебный процесс с участием 

несовершеннолетнего – правонарушителя и одновременно ребенка, находящегося в трудной жизненной 

ситуации, в определенный жизненный урок.  
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Результаты анализа показали, что в целом создание специализированных судов способствовало более 

тщательному исследованию материалов дел в отношении несовершеннолетних и обеспечило ожидаемые 

подходы при разрешении споров и рассмотрении дел о правонарушениях и преступлениях[3].  

Что касается практики назначения наказания, то в 2014 году, в сравнении с 2013 годом, количество 

осужденных ювенальными судами несовершеннолетних сократилось на 33 %. Число оправданных этими 

судами лиц увеличилось почти втрое, с 39 до 115. Каждое второе дело прекращено производством, в том числе 

с применением примирительных процедур. На 7.3% возросло количество дел,  оконченных в порядке медиации. 

Это значительно более гуманная практика в сравнении с практикой общих судов при рассмотрении уголовных 

дел. 

Значительное количество гражданских дел окончено с применением альтернативных способов 

разрешения, в том числе с заключением мирового соглашения и соглашения об урегулировании спора в 

порядке медиации. 

Проведенный анализ выявил наличие отдельных вопросов и тенденций, связанных с обеспечением прав 

несовершеннолетних, требующих принятия адекватных мер со стороны уполномоченных государственных 

органов. Значительное число рассмотренных ювенальными судами гражданских дел связано с лишением 

(ограничением) родительских прав, административных дел – с правонарушениями, связанными с 

невыполнением родителями обязанностей по воспитанию детей, уголовных – с неисполнением родителями 

обязанностей по уплате средств на содержание детей по решению суда. 

Это свидетельствует о необходимости усиления профилактической работы соответствующими 

ведомствами, активизации работы судебных исполнителей по исполнению судебных решений о взыскании 

алиментов. 

В широком социальном плане ювенальная юстиция представляет собой систему защиты прав, свобод и 

законных интересов несовершеннолетних в тесном взаимодействии ювенальных судов, различных 

специализированных структур в государственных и правоохранительных органах, учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, адвокатуры, правозащитных 

организаций и социальных служб [4]. 

Принимая во внимание положительный опыт работы ювенальных судов и в целях дальнейшего развития 

их деятельности, новым Гражданским процессуальным кодексом, вводимым в действие с 1 января 2016 года, 

расширена подсудность гражданских дел, рассматриваемых ювенальными судами. Так, к 5-ти категориям 

гражданских дел, подсудных ювенальным судам по действующему кодексу, по новому кодексу еще 9 

категорий гражданских дел отнесено в подсудность ювенальных судов. 

При этом необходимо иметь в виду, что согласно части 3 статьи 27 нового ГПК по ходатайству законных 

представителей несовершеннолетнего, дела, отнесенные к подсудности специализированного межрайонного 

суда по делам несовершеннолетних, могут рассматриваться или могут быть переданы районному (городскому) 

суду по месту жительства (нахождения) ребенка, за исключением дел, подсудных районным (городским) судам, 

находящимся в пределах города республиканского значения и столицы, областных центров. 

Таким образом,14 категорий гражданских дел, подсудных ювенальным судам, в городах Астана и 

Алматы подлежат рассмотрению только ювенальными судами городов Астаны и Алматы без передачи в суды 

общей юрисдикции по месту жительства (нахождения) ребенка, что повлечет существенную нагрузку на 

указанные суды. 

Создание системы ювенальной юстиции в Казахстане, образование судов по делам несовершеннолетних 

впервые на постсоветском пространстве, положительно оценено международными экспертами как прогресс в 

выполнении рекомендаций Комитета ООН по правам ребенка. В сентябре 2015 года казахстанская делегация на 

70-ой сессии Комитета ООН по правам ребенка в г. Женева представила четвертый периодический доклад о 

выполнении государством положений Конвенции о правах ребенка[5]. 

Глава делегации в докладе отметил предпринятые Правительством Казахстана принципиальные 

действия по реализации рекомендаций 45-ой сессии по итогам защиты предыдущего доклада. Одной из 

рекомендаций по итогам 45-ой сессии в 2007 году Комитет указал на медленно идущий процесс 

реформирования системы отправления правосудия в отношении несовершеннолетних, отсутствие 

специализированных судей и ювенальных судов. За истекший период эти рекомендации были выполнены, и 

главой делегации было доложено о создании во всех регионах Казахстана ювенальных судов, положительных 

результатах деятельности этих судов в деле защиты прав ребенка. 

На современном этапе Верховным Судом совместно с международными организациями реализуются 

различные проекты, направленные на совершенствование системы ювенальной юстиции и соответствие ее 

мировым стандартам. 

Например, пилотный проект «Комната для проведения слушаний и интервью с несовершеннолетними 

детьми, участвующими в судебных заседаниях». Реализация данного проекта позволяет детям, ставшим 

свидетелями или жертвами преступления, а также детям, нарушившим закон, быть допрошенными судом в 

отдельной комнате. Команата соединена с залом судебного заседания в режиме онлайн, участники процесса 

видят, что происходит в комнате. Ребенок, не входя в зал судебного заседания, дает показания и отвечает на 

вопросы в присутствии законного представителя и психолога. Комнаты оборудованы в дружественную для 

ребенка обстановку (мягкая мебель, игрушки, карандаши и фломастеры для рисования, аквариумы). Это 
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снимает чувство страха, тревоги, для жертвы или свидетеля преступления исключает повторную встречу с 

преступником. 

Во всех судах используются современные электронные технологии, ведется аудио - видеозапись 

судебных процессов, созданы электронные кабинеты. 

В Мангистауской, Восточно-Казахстанской, Кызылординской областях реализуется пилотный проект по 

дивергенции с участием общественных фондов. Он предполагает работу с несовершеннолетними, 

совершившими преступления небольшой или средней тяжести. Цель такой работы – не доведение дела до суда, 

применение альтернативных мер, оказание таким детям юридических, медицинских, административных, 

образовательных услуг. 

На состоявшемся 4 декабря 2015 года втором заседании Координационного Совета по реализации 

совместной Программы ЮНИСЕФ и Европейского Союза «Укрепление системы правосудия для детей и 

защиты их прав в Казахстане» представители общественных фондов «Феникс» и «Сыр уландары» 

информировали о результатах реализации проекта по дивергенции. Отмечалось, снижение преступности среди 

несовершеннолетних, снятия с учета правоохранительных органов трудных подростков, списки которых были 

переданы в общественные фонды для проведения профилактической работы, улучшение успеваемости в школе 

у несовершеннолетних, участвующих в проекте, изменения в поведении в лучшую сторону, занятие их досуга. 

Новая модель уголовного судопроизводства, внедренная в Казахстане с 2016 года, предусматривает 

расширение судебного контроля на стадии предварительного следствия, а также депонирование свидетельских 

показаний. Эти меры направлены на усиление правовой охраны интересов детей в уголовном процессе. 

Создание подлинной ювенальной юстиции в Казахстане – это сложный, длительный и непростой 

процесс. Он требует организации взаимосвязанной системы, обладающей необходимыми ресурсами и 

квалифицированными кадрами. На нынешнем этапе для дальнейшего укрепления системы ювенальной 

юстиции необходимо улучшать качество обучения судей, прокуроров, адвокатов, развивать службы 

социальной, психологической поддержки, пробации. 
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ФРАНЧАЙЗИНГ ШАРТЫНЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 

Франчайзинг — ұзақ мерзімді іскерлік қатынастардың нысаны, ол тәуекел дәрежесі төмен және тұрақты 

пайдалылық деңгейі бар кәсіпкерлікті ұйымдастырудың тиімділігі жоғары жолы. Франчайзинг жүйесін 

пайдалану тұтынушылардың сұранысын толығымен қанағаттандыруға және оның өзгерісіне жедел жауап 

қайтаруға мүмкіндік береді. Франчайзингтік қатынастар желі қатысушыларына бірқатар артықшылықтар 

ұсынуымен тартымды: біріншіден, жаңа кәсіпкерлерге — табысы тұрақты бизнестің көмегімен өзіндік кәсібін 

ұйымдастыруға мүмкіндік береді, екіншіден, танымал компаниялардың нарықтағы қызметін кеңейту және 

нығайту жолы, үшіншіден, мемлекеттің кәсіпкерлікті қолдаудағы тиімді тетігі болып табылады [1]. 

Қазақстан Франчайзинг қауымдастығының мәліметтері бойынша, елімізде 120 франчайзингтік жүйе 

және 1000 франчайзи кәсіпорындар бар. Экономиканың қарқынды дамуы, шағын және орта бизнестің ЖІӨ-гі 

үлесінің өсуі, алдыңғы қатарлы бизнес технологияларына сұраныстың артуы, салыстырмалы түрде 

франчайзинг тауашасының қанықпағандығы және тағы басқа бірқатар факторлар жуық арада бұл сектор үлесі 

бірнеше есеге ұлғаяды деген болжам жасауға мүмкіндік береді. Бірақ, франчайзингтің дамуына кедергі болып 

отырған факторлар бар, олар: франчайзингтік секторға арналған мемлекеттік жеңілдіктер мен пре-

ференциялардың болмауы, санаткерлік меншіктің толық қорғалмағандығы, кәсіпкерлердің қаржылық 

мүмкіндіктерінің жеткіліксіздігі, франчайзинг туралы ақпараттың аздығы, жылжымайтын мүлікке деген 

бағаның әлі де болса жоғары болуы. 

Дамыған елдерде франчайзинг тұтынушылардың әр түрлі қызметтерге деген қажеттіліктерін 

қанағаттандырудың құралы ретінде жарты ғасырдан астам уақыт пайдаланылып келеді. Франчайзингтің 

әлемдік жылдық тауар айналымы 2 триллион АҚПІ долларынан астам соманы құрайды, оның әлемдегі 

франчайзингтік 20 мың желілерінде 30 миллионнан астам адам қызмет етеді. Шетелдердегі франчайзингті 
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қолданудың көпжылдық тәжірибесі оның іскерлік тиімділігін дәлелді түрде көрсетеді. Бүгінгі таңда 

франчайзингтік желілердің саны бойынша әлемдегі көшбасшысы — Қытай, оның 3000-нан астам 

франчайзингтік желілері бар, екінші орында АҚШ, үшіншіде Жапония тұр [2]. 

Қазақстанда франчайзингтік қатынастардың орын алғанына 10 жылдан асты, алайда отандық экономика 

үшін осы бизнестің кең дамыған ұйымдық нысаны әлі де жаңа құбылыс болып табылады. 

Франчайзингтің шетелдік және отандык ғалымдар ұсынған неғұрлым жиі кездесетін анықтамаларын 

талдай келе, оларды экономикалық мәні, ерекшелік белгілері бойынша келесі түрде болуге болады: 

—  бизнесті жүргізудің ерекше әдісі; 

—  ірі және шағын кәсіпорындардың интеграциясы; 

—  кәсіпорынның дәстүрлі емес қаржыландыру көзі; 

—  жеңілдікті кәсіпкерлік. 

Алғашқы рет «франчайзинг келісім» ұғымы 1999 жылы Азаматтық кодекс қабылданған   кезде енді. 

Қазіргі таңда франчайзинг саласында Қазақстан Орталық Азияда көш бастап келеді. Қазақстан франчайзинг 

қауымдастығының мәліметтері бойынша елімізде 120 франчайзинг жүйесі, 1000 франчайзинг кәсіпорындары 

бар.Статистика агенттігінің мәліметтеріне жүгінсек, бүгінде Қазақстандағы шетелдік франчиза жүйелерін 

бизнесінің бағытына қарай бірнеше салаға жіктеуге болады. Олар: бөлшек сауда жүйелері – 60%, қызмет 

көрсету салалары – 30 %, қоғамдық тамақтану -3 %, өндірістік сала – 7 % және халық тұтыну тауарларының 

арасында шетелдік танымал сауда белгілерінің киім және аяқ киімін сату да қарқынды жүруде.  

«World Class», «Pizza Hut», «BURGER KING», «Gloria Jeans» тәрізді әлемдік брендтер, «Росинтер 

Ресторантс Холдинг», «ZARA», «Rixos», «Coca-Cola», «Baskin Robbins», «Adidas», «Benetton» тәрізді брендтер 

«British Airways», «перекресток» сияқты франчайзинг жүйелері табысты дамып келеді. Халықтық тұтыну 

тауарлары, қолөнер, БАҚ, интернет-технология және т.б. салаларда шағын бюджетті франшизалар кеңінен 

таралған.  

Қонақ үй бизнесінде 1994 жылы ашылып, кейін «Хаят Ридженси» франчайзинг брендінің халықаралық 

отельдер желісінің бөлігі болған «Рахат Палас» және «Анкараны» айтуға болады. Қазір олар танымал  

«Intercontinental» қонақ үйлер желісінің құрамына кіреді. Мейрамхана бизнесінде Ресейлік «росинтер» 

компаниясын Қазақстандық нарықтан өз орнын  алып үлгерді деуге болады. Бұл компания елімізде «Эль 

Патио», «Планета суши», «Американский бар и гриль», «Мока Лока» брендтерімен танымал. Осы жылғы 

франшизалық нарықтағы басты жаңалық ретінде «McDonalds» желісінің ашылуын айтуға болады. 2015 жылы 

аталған компания қазақстандық франчайзи Қайрат Боранбаевпен бірге жылдам тамақтану мейрамханаларын 

ашпақ. Нақты мерзімі 

2015 жылдың екінші жартысы деп күтіліп отыр. 

Франчайзинг компаниясы өзінің франчайзи – мүшелеріне фирма атын, сауда маркасын, өнімін, 

технологиясын пайдалану құқығын береді. франчайзинг  жаңадан бастаушы кәсіпкер үшін жаңа бизнеске, 

бүгінгі күндегі кәсіпорын мен оның жұмысшылары жинақталған үлкен тәжірибелерді  пайдалануға мүмкіндік 

береді, сондықтан шетелдегі әр бір 12-ші кәсіпорынның франчайзингтік болуы кездейсоқтық емес.  

Қазақстандағы франшизаның пайда болуын 1994 жылы Алматыда «Coca-Cola Bottlers Almaty» 

зауытының ашылуымен байланыстыруға болады. Бірінші зауыт жылдар өтісімен өзінің қуаттылығынан тез 

айырылып, 2005 жылы жаңа мегазауыттың құрылысына инвестиция  салынады. Бұл кәсіпорын бүгінде Орта 

Азия аумағындағы жалғыз Coca-Cola мегазауыты болып табылады.  

Қазақстандағы франшизаның аймақтық орталықтары — Алматы, Астана, Атырау, Қарағанды және 

Шымкент. Бұл жерде шағын және орта бизнес жинақталып, франшиза технологиясы да жетіліп жатыр. 

Франшизалық жобалардың 70 пайыздан астамы Алматыдан бастау алады. Дәл осы жерде шетелдік 

франшизалар бірінші бейімделуден өтіп, кейінірек еліміздің басқа қалаларына таралады. Негізгі франшизалық 

брендтер Алматы және Астана қалаларында орналасқан. 

Еліміздегі франшиза нарығының ерекшелігі — қосалқы лицензия. Халықаралық франчайзерлер 

Қазақстанда өздерінің лицензиаттары арқылы жұмыс істеуді дұрыс көреді. Яғни бірнеше елде франшиза 

бизнесін жүргізуге құқылы лицензиаттар Қазақстандағы компаниялармен қосалқы лицензиялық келісімдерге 

отырады. Отандық кәсіпорындар суб-франшиза (қосалқы) ретінде бизнесті жалғастырады.Дегенмен де отандық 

кәсіпкерлер өзіндік жүйелерін ашудан бұрын қаржысын дайын шетелдік өнімге салуды дұрыс көреді. Осыған 

дейінгі франшиза нарығындағы қазақстандық кәсіпкерлік үлесі тек 3%-ды құрады, 2015 жылдың соңына дейін 

бұл үлес 35%-ға жетеді деп болжанып отыр. Дамыған елдерде аталған көрсеткіш 50%-ды құрайды. Отандық 

франшиза саны әзірге 25 жылдан кейін олардың саны 60-қа дейін көбеюі мүмкін. 

Франчайзингтік қатынастың 3 типі бар: 

1. Франчайзер - өнім өндіруші немес қызмет көрсетуші фирма, өзінің өнім өндіру немесе қызмет 

көрсету құқығын франчайзиға береді. 

2. Франчайзер – негізгі өнім өндіруші, өз өнімінің көтерме сату құқығын франчайзиға береді. 

3. Франчайзер – көтерме сатушы, тауарды бөлшек сату құқығын франчайзи фирмасына береді. 

ҚР франчайзингтің тиімді дамуының салалары болып мыналар табылады: 

- Автокөліктік өндіріс және автосервистің қызмет көрсету түрлері; 
- Ұйымға және бизнесті жүргізуге көмек (бухгалтерия, іс жүргізу өндірісі, жарнама); 
- Құрылыс, үйлерге қызмет көрсетумен ремонтқа байланысты қызмет түрлері; 
- Біліммен байланысты қызмет көрсетулер; 
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- Демалыс және көңіл көтеру; 
- Тез қызмет көрсету ресторандары, ресторандар, асханалар; 
- Өнімдік палаткалар, медициналық және косметологиялық қызмет көрсетулер; 

- Үй шаруашылығы сферасындағы қызмет көрсетулер;        

- Бөлшек сауда.  

Франчайзинг биснесмендерге кең мүмкіншіліктер береді. Ешқандайда тәжірибені иемдемей кішігірім 

капиталды игере отырып, ол бастау алған жерден тез арада қарқынды өріс ала алады. Бірақ, бизнесті жүргізудің 

кез келген түрі сияқты, франчайзингтің де өз артықшылықтары мен кемшіліктері бар. Франчайзингтің тез 

дамуы мен кең таралу феномені мыналармен анықталады: 

1. Франчайзерге, сонымен қатар мыналар бойынша франчайзи үшін де өзара табысты болып саналады. 

2. Салық салыну базасының қысқаруы. 

Франчайзер үшін артықшылықтар: 

- өткізу нарығының жылдам кеңеюі, сату көлемінің ұлғаюы мен бизнестің ауқымдық түрде таралуы; 

- шұғыл басқару қажеттілігін босатылуы; 

- меншіктік капитал салымдарының төмен деңгейі; 

- лицензияны сатудан түскен табыс; 

- франчайзи төлемі есебінен қосымша табыстарды иемдену;  

- меншіктік сауда желісі арқылы өткізу бойынша шығындарды қысқарту; 

- жалданбалы жұмысшыларға қарағанда тәуелсіз бизнесмендер сәттілікке күштірек ынталандырған. 

Франчайзер үшін кемшіліктер: 

- Өзінің кәсіпорына қараған франчайзидан алатын пайда деңгейінің төмен болуы; 

- франчайзи біреулерінің лайықты дәрежеде репутациясына сай келмеуі,  сапаны лайықты  бақылаудың 

болмау есебінен франчайзер өзінің репутациясына кесірін тигізуі мүмкін; 

- франчайзи қаржылық есеп беруінің шынайылығын бақылау қиыншылығы; 

- франчайзи бизнесі негізін жеткілікті жерде таңдау қиыншылығы; 

- франчайзиді оқыта, үйрете отырып, франчайзер өзіне болашақта болуы мүмкін бәсекелесті даярлауы 

ықтимал; 

- жүйе ережесіне бағынбайтын франчайзимен қарым – қатынасты доғару мүмкіншілігінің болмауы; 

-коммерциялық құпияның сақталу қиыншылықтары; 

Франчайзи артықшылықтары: 

- шағын бастапқы капиталымен меншіктік істі бастау мүмкіншілігі; 

- дайын «қуыс», франчайзи франчайзермен жан-жақты сыналған, дайын бизнесті сатып ала алады; 

- материалдар, шикізаттар, құрал-жабдықтар, жабдықтаушылар, өткізу жүйесі, жалпы жүргізу әдістері 

мен тәсілдері турасында мазмұнды ақпаратты иемденетін нақты нұсқаулардың толық жинағын меңгеру; 

-  бизнес пен менеджментті жүргізу технологиясындағы франчайзер көмегі. 

Франчайзиде келесі кемшіліктерді қарастыруға болады: 

- қызмет ету бостандығының шектелінуі; 

- сервистік төлем; 

- қызмет етуде икемділіктің жетіспеушілігі; 

- франчайзер компанияға  қатысты жағымсыз сипаттамалардың франчайзи – кәсіпорын үшін де тән 

болуы; 

-франшизаны иемдегенде құрылған жоспарлар ойдағыдай іс жүзіне аса бермейді. 

Жоғарыда аталған себептерге байланысты қорытынды жасайтын болсам, елімізде франчайзингтің 

дамып, кең етек алуы келесі жетістіктерге жетелейді: 

-инвестицияның ішкі және сыртқы ағымын күшейтеді; 

- жаңа технологиялардың, құралдардың, бағалы ноу- хаулардың пайда болуына септік етеді; 

- бар өндірістерді дамытып, жаңа өзгерістерді қалыптастыру, ол сәйкесінше, жаңа жұмыс орындарының 

пайда болуына әсер етеді; 

-шағын және орта кәсіпкерлік аясының кеңеюі мен бекітіліуіне тұғыр болады; 

- жұмыс күшінің біліктілігін жетілдіреді; 

-елімізді сапалы тауарлар мен қызметтерге қанықтыруды жылдамдатады; 

- қазақстандық өнімді жаңа нарықтарға өткізуге мүмкіндік береді [3]. 

Франчайзингтің артықшылықтарын қарастыра отырып, оның кең түрде қолданылуы тұтынушылар үшін 

қандай жағдайларға әкеліп соғатындығын атап өткен жөн. Бір жағынан, франчайзинг нарықтың сапалары 

тауарлар мен қызмет көрстеулерін толтырса, екінші жағынан франчайзингтік келісімдер тұтынушылардың 

құқықтары мен мүдделерін бұзуы мүмкін. Франчайзингтің негізгі ойы субъектіні өзінше ауыстыру, яғни 

тұтынушы айналымда фактілі түрде басқа біреудің атауынан, яғни құқық иеленушінің атауы мен оның 

фирмалық атауы және тауарлық белгілерін қолданып, айналымда жүреді. Осы жағдайда тұтынушының 

құқықтары шектеліп қалады. Бұл көзқарас бойынша тұтынушы үшін өндірістік франчайзинг зиянды болып 

табылады. Тұтынушы тауарды сатып алған кезде тауар белгісі иеленушісімен шығарылмағандықтан, қажет 

сапаны қамтамсыз етуінің қауіптілігі туады. Егерде тұтынушы франчайзинг келісімі бойынша қолданушымен 

шығарылған тауарды сатып алса, онда ол тауардың сапасына сенімді болар еді.Менің ойымша Қазір кез келген 

кәсіпкер өз тауар маркасын дүниеге алып келіп, оны заңды тіркей алады рас. Бірақ тауар маркасын брендке 
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айналдырып, оны қоғамға танымал ету үшін қыруар қаражат керек. Сонымен қатар коммибояжерлердің 

белсенді жұмысы, жарнамалық компания тағы басқа рухани және материалдық ресурстарды қажет ететін 

жұмыстар жасалуы тағы бар. Мұндай инвистицияны Қазақстан кәсіпкерлерінің басым бөлігінің қалтасы 

көтермейді. Сондықтан қазіргі кезде кәсіпкерлерге франчайзинг арқылы танымал тауар маркасын қолдану 

құқығын сатып алған өте ыңғайлы.  

Жаңа ғана дамып келе жатқан Қазақстан Республикасы үшін кәсіпкерлікті дамыту маңызды 

мәселелердің бірі болып табылады. Сондықтанда кәсіпкерлікті дамыту үшін оның жеңіл жолдарын 

карастырғанымыз жөн. Кәсіпкерлікті енді ғана ашып келе жатқан кәсіпкерлер қаржы жағынан қысым көреді, ал 

франчайзингті осы мәселені шешудің құралы ретінде қарастыруға болады. Ол үшін франчайзинг заңмен 

қамтамасыз етіліп, толық түрде өз күшіне ену қажет. Сонымен қатар, әлі де болса, Қазақстанда аз танымал 

франчазинг мүмкіндіктерін жетілдіріп, ортаға салуымыз керек. Біздің ел қатарлы нарықтық экономикасы 

дамушы елдерде лайықты, әйгілі тауарлармен меңгеріліп, қолданылған технологиялардың иегерлері – әйгілі 

фирмалар шегінде, өздерінің құқықтары үшін белгілі бір сыйақыға келісушілік танытып, басқа жеке-дара 

кәсіпорынға осы технологияны және өзінің тауар маркасын сол тауарларды сату мен қызмет көрсету үшін 

рұқсат беру қатынасының жүйесі кең таралуда. Осы қатынас франчайзингтік қатынасты білдіреді.Елімізде 

екінің бірі франчайзинг шартын біле бермейді. Елбасымыздың 2014 жылғы Қазақстан халқына Жолдауында 

шағын және орта бизнесті дамыту «Бизнес 2020» бағдарламасын айтқан болатын.  Менің ойымша, 

Қазақстанның бизнесін франчайзинг шарты арқылы  жылдам әрі сапалы дамытуға болады. 
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САЯСИ ЖҮЙЕНІ ЖАҢҒЫРТУ ЖӘНЕ ҚҰҚЫҚТЫҚ МЕМЛЕКЕТ НЕГІЗДЕРІН ҚАЛЫПТАСТЫРУ 

 

Жалпы анықтама бойынша, жаңғырту дегеніміз дәстүрлі қоғамнан ірі машиналық өндіріс пен заңдарға 

тіренген қоғамдық үдерістерді оңтайлы басқаруға негізделген индустриалды қоғамға көшу үдерісі болып 

табылады. Қазіргі заманда көптеген елдер қоғамның көшу проблемасын саяси қарапайымнан саяси өмірдің 

күрделірек ұйымының формаларына көшу арқылы шешеді. Саяси ғылымда саяси жүйенің бір түрінен басқа 

түріне көшу «саяси даму» немесе «саяси жаңғырту» терминдерімен анықталады. [1] 

Саяси жаңғырту саяси өзгерістердің белгілі бір бағыттылығын белгілейді. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев 

«Қазақстанның әлеуметтік жаңғыртылуы: Жалпыға Ортақ Еңбек Қоғамына қарай 20 қадам» бағдарламалық 

мақаласында «Жаңғыртудың табыстылығы үшін әрбір азаматтың өз Отанына пайдалы болуы өте маңызды. 

Жаңғырту барлық қазақстандықтарға қажет. Осындай түсіністік жағдайында ғана кең көлемде қоғамдық 

консенсус пен табысқа қол жеткізуге болады», – деп атап көрсетті. Осыған байланысты қазіргі уақытта аса 

маңызды міндеттердің бірі саяси жаңғыртудың мәнін дұрыс түсіну болып отыр. [2] Саяси жаңғырту – бұл 

қоғамдық ойдың маңызды бағыты, оған дәстүрлі мәдени және әлеуметтік-экономикалық формаларды терістеу, 

саяси өзгеріс және жаңа қағидаттарды іздеу тән. Сонымен, бұл саяси жүйенің дәстүрлі қоғамнан қазіргі қоғамға 

өтуі үдерісіндегі өзгерісі. Саяси жаңғырту саяси жүйені, саяси қызметтің түрлерін, әдістерін, құралдарын, 

тәсілдерін, технологияларын, сондай-ақ, саяси бағдарламаларды, доктриналарды, тұжырымдамаларды, 

мақсаттарды, стратегияларды жетілдірудің, жаңарту мен өзгертудің тетігі болып табылады. Саяси жаңғырту 

үрдісі саяси институттардың сапалы өзгертілудің жүйелілігі мен ақырындап іске асуымен, оның атқарымымен 

сипатталады. Ал бастысы – мақсатқа бағытталған басқарылатын үрдіс, оның мазмұны саяси тәртіптердің, саяси 

мінез-құлықтың үлгілерін, идеологиялық құндылықтардың қандай да бір нормаларын, бағдарлау және саяси 

тілді құрайтын өзгерулерді құрайды. Қазақстан Республикасының саяси жүйесі жаңғыртумен сипатталатын 

трансформациялық саяси жүйенің үлгісі болып табылады. 

Қазақстанда  саяси жүйенің төлтума үрдісі 1991 жылы 16 желтоқсан күні «Мемлекеттік тәуелсіздік 

туралы» ҚР Заңын қабылдағаннан басталды деуге болады. Тәуелсіздік алғаннан кейін Қазақстан экономикалық 

байланысын көптеген дамыған және дамушы елдермен жақсартуға, бұрынғы серіктестермен қарым-қатынасты 

қайта жөндеуге, интеграция жолында дүниежүзілік нарыққа жылжуға мүмкіндік берді. Тәуелсіздікті жариялау 

салдарынан жаңа саяси институттарды, саяси партияларды, қоғамдық-саяси қозғалыстарды құруды және 

дамытуды қалыптастыру болды. Қазақстанда өткізіліп жатқан саяси реформалар, ең басынан саяси жүйені 

жалпы жетілдіруге, сондай-ақ мемлекеттік басқаруды жетілдіруге, мемлекеттің іс-әрекетке қабілеттілігін 

нығайтуға, экономикалық құрылымдардың либерализациялауын және рационализациялауын қамтамасыз етуге, 

негізгі бостандықтарды сақтаған кезде әлеуметтік және саяси тәртіпті қорғауға, үкімет органдарының көлденең 

есеп беру міндеттілігін жетілдіруге, сыбайлас жемқорлықты болдыртпауға  бағытталғанын атап өткен жөн. 

Президентінің лауазымын құру тәуелсіздік мемлекеттің саяси жүйесін қалыптастыруға шешуші ықпалын 

тигізді. Қазақстандағы Президенттің лауазымын енгізу демократиялық дамудың жолын, өркениетті саяси 
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жүйенің қалыптасудың талпынуын куәләндырды. Сонымен қатар Қазақстандағы президенттілік институтына 

ең басынан елдің даму ерекшеліктерімен, нақты саяси жағдайымен, саяси мүдделердің байланысымен 

себептескен өзгешелік ерекшеліктері тән болған.  Президент лауазымының өзгешелігін анықтайтын маңызы зор 

факторларға бұдан бұрынғы елдің саяси дамуы, бұрын болған мемлекеттік үкімет ұйымының өзгешелігі, саяси 

күштердің өзара қатынасы, саяси мәдениеттің деңгейін жатқызуға болады.  

Тәуелсіз Қазақстанның саяси жүйесіндегі дамудың жаңа кезеңі 1993 жылғы Қазақстан Республикасы 

Конституциясының қабылдануымен байланысты. Республиканың негізгі Заңы ең алдымен Президентпен 

басқарылған атқарушы үкіметтің күшеюін көрсетті, ол өзінің бейнесін ең алдымен Үкіметтің Президент 

алдындағы жауапкершілік туралы ережесінде тапты. Жаңғырту жағдайында Қазақстандағы парламенттік 

жүйенің тиімсіздігінде әділ негіз болды. Парламенттік жүйе тек дамыған көп партиялық жағдайда тиімді 

қызмет ете алады. Ал Қазақстанда көп партиялық саяси жүйенің құрылу үдерісі айтарлықтай күрделі және 

қарама-қайшы дамыды.  Республиканың Жоғарғы Кеңесі сол мерзімде тиімді, кәсіби қызмет ете алмай, 

сабақтас экономикалық реформалардың өткізілуін қамтамасыз ете алмады. Әлеуметтік топтар өздеріне тән 

мүдделерімен соңына дейін қалыптасып үлгерген жоқ. Нәтижесінде республиканың Жоғарғы Кеңесі сол 

кезеңде тиімді, кәсіби деңгейде жұмыс істей алмады және кезекті экономикалық реформалардың жүргізілуін 

қамтамасыз ете алмады. 

Бұл қарама-қайшылықтар 1995 жылдың 30 тамызында жалпы ұлттық референдумда Қазақстан 

Республикасының жаңа Конституциясының қабылдануымен жойылды, ол жоғары билік органдарының жүйесін 

және олардың қызметі мен өзара әрекетінің механизмін рәсімдеді, сонымен бірге Президенттің жоғары билік 

органдарының жүйесіндегі орнын анықтады.[3] 

Бұл оқиғалардың бәрі Қазақстан Республикасында демократиялық түрдегі сапалы жаңа саяси жүйенің 

қалыптасуына ықпал етті. Алайда бүгінгі күні бұл үрдісті аяқталды деп айта алмаймыз. Қазақстанның саяси 

жүйесін демократия жағына жаңғырту саяси партиялардың әрі қарай дамуын және нақты партиялар жүйесінің 

қалыптасуын, азаматтық қоғам институттарының дамуын талап етеді. Еліміздің Тұңғыш Президенті Н.Ә. 

Назарбаев «Қазақстан – 2050 Стратегиясы: Қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты Қазақстан 

халқына Жолдауында атап өткендей: «Біз саяси жүйемізді жаңғыртуды жоспарлы түрде жүзеге асыратын 

боламыз. Оның барлық негізгі элементтерін реформалауды жалғастырамыз –Пaрлaмeнттің, саяси партиялар 

мен жергілікті билік органдарының рөлін арттыру, сот жүйесінің тәуелсіздігін нығайту».[4] 

Демократияландыруға бағытталған, Егемен Қазақстанның саяси жүйесін жаңғырту мемлекеттік биліктің 

үш тармаққа: заң шығарушы, атқарушы және соттық болып бөлінуі кезіндегі бірлігін сақтап қалды, 

«ұстанымдар» мен «қарама-қайшылықтар» жүйесін қалыптастырды, мемлекет пен азаматтың өзара 

жауапкершілігіне қажет құқықтық негіздемелер жасады. Бұл Қазақстанда құқықтық мемлекеттің қалыптасуы 

үшін қажет маңызды шартқа айналды. 

Құқықтық мемлекеттің жалпыға танылған халық егемендігі, Конституцияның ұлықтылығы, барлығының 

заң алдында тең болуы, мемлекеттік және жеке бас мүддесінің теңдігі, адам мен азамат құқығы мен еркіндігінің 

тұрақтығы принциптері азаматтарды билік тарапынан болатын үстемдік пен озбырлықтан қорғауға ұмтылу, 

жеке бас еркіндігін, негізгі тұлғалық құқықтарды, дәлірек айтқанда, өмір сүру, қауіпсіздік, меншік құқықтарын 

қамтамасыз ету жатыр. Бұл, біріншіден, мемлекет пен қоғамды бөлу жағдайында, ал екіншіден, мемлекеттің 

қызмет аясын құқықпен, бірінші кезекте, халық пен үкімет арасындағы қарым-қатынасты реттейтін негізгі заң – 

конституциямен шектеу кезінде мүмкін. Осылайша, құқықтық мемлекет – құқық басым болатын, заң үстем 

болатын, адам мен азаматтың  құқығы мен еркіндігі мойындалатын демократиялық мемлекет. 

Бүгінгі күні Қазақстан елде қоғамның объективті қажеттіліктерінен және жаңа жалпықазақстандық 

құндылықтар жүйесінің қалыптасуынан туындаған мемлекеттік, экономикалық және саяси салалардағы 

түбегейлі өзгерістер нәтижесінде болған демократиялық, құқықтық мемлекетті бекітудің жаңартылған 

жолымен нық әрі сенімді келе жатыр.   
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ЮВЕНАЛЬНОЙ ЮСТИЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

 

Вопросы соблюдения прав несовершеннолетних постоянно находятся на первостепенном контроле 

Главы государства. В связи с этим одним из направлений судебно-правовой реформы в нашей стране явилось 

создание специализированной системы по делам несовершеннолетних - ювенальной юстиции. Необходимость 

http://www.madeniet.astana.kz/
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ее создания в Казахстане обусловлена обязательствами, которые возложила на себя республика по исполнению 

норм международного права. 

В Республике Казахстане большое внимание уделяется проблемам ювенальной юстиции. Ситуация в 

области защиты прав несовершеннолетних свидетельствует о том, что на настоящий момент сложились все 

необходимые предпосылки и доводы для того, чтобы создать научно обоснованную теорию защиты прав 

несовершеннолетних. Актуализация ювенального права связана с объединением в единую систему всех 

векторов соответствующих взаимоотношений: гражданских, уголовных, административных, и тем самым 

свести к ничтожному противоречия, объективно возникающие при автономном регулировании этих 

отношений1. 
Ювенальная юстиция – особая система правосудия для несовершеннолетних. В основе этой системы 

лежит доктрина “parens patrie”, согласно которой государство ведет себя как попечитель или ответственное 

лицо за несовершеннолетних, защищая их от вредного окружения и опасного поведения. Этот подход основан 

на двух идеях:  

- во-первых, подростки по развитию своему еще не способны в действительности осознавать свои 

поступки и нести за них полную ответственность;  

- во-вторых, подростки еще находятся в том возрасте, когда их можно перевоспитать 2, с.21-23.  

Понятие ювенальная юстиция во всем мире связывается с главным ее звеном — судом по делам 

несовершеннолетних, что определяет понятие юстиции как правосудия. Поэтому возникает существенная 

необходимость в дальнейшем совершенствовании современного законодательства, предусматривающего меры 

по профилактике, предупреждению совершения правонарушений несовершеннолетними. 

Анализ зарубежного законодательства свидетельствует, что оно основывается на определенных 

концепциях, которые нашли реальное воплощение в судебной и административной практике, обобщенных в 

международных документах ООН 3. 
Суд по делам несовершеннолетних относится к разряду специальных судов. Такой суд в силу своей 

функциональной обязанности призван отправлять правосудие в отношении несовершеннолетних. Суд по делам 

несовершеннолетних является альтернативой общим судам. Сегодня эта альтернативная форма правосудия, 

довольно широко распространена в мире, привлекает к себе особое внимание в свете международно-правовых 

документов в области прав детей. Специализированные суды по делам несовершеннолетних функционируют во 

многих странах: Франции, Польше, Японии. Это позволяет более комплексно решать проблемы, связанные с 

охраной прав и интересов детей и подростков, предупреждением преступности несовершеннолетних. В США 

действует Координационный совет по вопросам юстиции по делам несовершеннолетних и предупреждению 

правонарушений, в составе которого входят представители всех органов, имеющих отношение к вопросам 

несовершеннолетних. 

Республика Казахстан одна из первых в странах содружества на постсоветском пространстве подписала 

Конвенцию о правах ребенка и взяла на себя тем самым обязательство по ее соблюдению4. В рамках взятых 
обязательств, наше государство проводит значительную работу по изучению подростковой преступности, 

придавая при этом особое значение проблеме профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, 

акцентируя внимание на воспитательном аспекте. 

На сегодняшний день в республике действуют более десяти законов в области защиты прав детей и 

утверждены свыше двадцати постановлений Правительства РК, касающиеся вопросов защиты прав, свобод и 

законных интересов несовершеннолетних 5. В августе 2007 года в гг. Астане и Алматы образованы два 

специализированных межрайонных суда по делам несовершеннолетних. В дальнейшем приступили к работе в 

областях специализированные межрайонные суды по делам несовершеннолетних (ювенальный суд). 

Ювенальные суды были созданы как суды комплексной юрисдикции, к подсудности которых отнесены 

не только уголовные дела о преступлениях, совершенных несовершеннолетними и уголовные дела о 

преступлениях, непосредственно нарушающих права несовершеннолетних, но и гражданские дела. Касаются 

они определения места жительства ребенка, лишения (ограничения) и восстановления родительских прав; 

усыновления ребенка и других вопросов. 

Административное право, на наш взгляд, в качестве одной из функций имеет общую и специальную 

превенцию в уголовно-правовой сфере, потому как если лицо совершило административный проступок, 

например мелкое хулиганство (ст. 435 КоАП РК), и понесло за него административную ответственность, то, 

наверное, оно несколько раз подумает, прежде чем идти на преступление – более злостное хулиганство. 

В связи с этим, нам кажется, что более целесообразно было бы отнести к юрисдикции 

специализированных судов по делам несовершеннолетних все административные дела, где в качестве 

правонарушителя выступает несовершеннолетний, дабы над данным лицом начала работать вся система 

ювенальной юстиции, включая социальных работников, психологов, педагогов и др. 

Комитет по правам ребенка ООН отметил как существенный недостаток отсутствие в системе 

правосудия специализированных судей и судов по делам несовершеннолетних, недостаточное количество 

юристов-профессионалов, специализирующихся в этой части правоприменения, а также работников 

социальной сферы, государственных педагогов и контролирующих должностных лиц, работающих в данной 

области. 

Важная роль в предупреждении преступности несовершеннолетних отводится не только органам 

внутренних дел и прокуратуре, но и судам. Более того, правоприменительная практика убедительно 



626 

доказывает, что успехи в профилактике уголовных и административных правонарушений наиболее значимыми 

могут быть лишь в том случае, если в основу этой деятельности положен принцип единства государственных 

органов. 

Решение вопросов эффективной организации воздействия на девиантное поведение малолетних должно 

быть одним из важных направлений проводимой государством ювенальной политики в стране. Ювенальная 

политика государства по отношению к такой категории детей должна сводиться к активизации мер для защиты 

от пагубного влияния на них преступной среды. 

В заключение следует сказать, что реальная возможность формирования ювенальной юстиции зависит от 

создания в стране системы подготовки специализированных кадров. Поэтому необходимо заблаговременно 

организовать при высших учебных заведениях педагогического профиля отделения социально-правовой 

защиты несовершеннолетних для углубленного изучения правовых, медицинских, психологических и других 

вопросов, относящихся к указанным субъектам, при высших учебных заведениях юридического профиля - 

специализированные отделения по подготовке судей, сотрудников правоохранительных органов и адвокатов 

для органов ювенальной юстиции. 

Подводя итоги изложенному, необходимо отметить, что профилактика административных 

правонарушении, преступлений и уголовных проступков среди несовершеннолетних должна вестись всем 

обществом. В этот процесс должны быть вовлечены как родители и учителя, так и правоохранительные и 

государственные органы, общественные организации, медицинские работники и психологи. Только в этом 

случае можно рассчитывать на положительный и эффективный результат - снижение уровня преступности 

среди несовершеннолетних. Иначе, работая изолированно, мы не сможем достичь поставленных перед нами 

целей. Невозможно в одиночку исправить и перевоспитать несовершеннолетнего правонарушителя. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРЕСТУПНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

 

Проблема преступности несовершеннолетних для криминологической науки всегда была актуальна. На 

формирование и развитие правового сознания  молодежи  сильно влияет структура сложнейших факторов. В 

тенденциях формирования правового сознания у молодежи, особое внимание можно уделить следующим 

элементам: правовое знание, понятие о правоведении, взгяд на применение действующих законов, условия 

(требования) для правоведения, мнения, относящиеся к исполнению требовании закона. 

По данным Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры 

Республики Казахстан, ежегодно выявляются около восьми тысяч несовершеннолетних, совершивших 

преступления, из них почти половина привлекается к уголовной ответственности. За последние восемь лет по 

республике в Центры временной изоляции, адаптации и реабилитации несовершеннолетних помещены за 

безнадзорность и беспризорность более 70 тысяч несовершеннолетних, из них 10796 оформлены в детские дома 

и школы-интернаты. [6] 

К причинам преступности несовершеннолетних, следует отнести: 

- пренебрежение правилам безопасности и общественного спокойствия; 

- безответственность в угрозу сиюминутным удовольствиям;  

- правовой инфантилизм и легкомыслие. 

Для формирования мотивации преступлений, совершаемых несовершеннолетними значительную роль 

играют следующие криминогенные обстоятельства: 

- Отрицательное влияние в семье. Каждая десятая семья воспитывающая детей, криминогенно 

неблагополучна (передача преступного опыта старшими). В 30-40% случаев преступлений 

несовершеннолетних установлено интенсивное отрицательное влияние примера со стороны родителей и других 

старших членов семьи (злоупотребление алкоголем, грубость и жестокость, образ жизни, заведомо не 

соответствующий легальным доходам). Низкая культура родителей и престижно потребительские установки, 

http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1005029
http://www.ombudsman.kz/children/prava/docs/detail.php?ID=2230
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000365684
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обуславливают неправильное поведение иных родителей и неправильную воспитательную позицию в 

отношении детей. Ежегодно около 500 детей остаются с одним родителем. 

- Отсутствие у родителей в кризисной ситуации возможности обеспечивать минимально необходимые 

потребности детей. (В таких семьях порождаются настроения безнадежности, социальной зависти и 

озлобленности из-за тяжелого материального положения). При отсутствии социальной помощи эти 

обстоятельства формируют мотивацию преступлений – краж, хулиганства. 

- Отрицательные влияние в ближайшем окружении – бытовом, учебном со стороны сверстников или 

взрослых. Включаясь в обособленные группы, для совместного времяпрепровождения и дорожа пребыванием в 

такой группе, подростки стремятся подражать лидерам и быть на них похожими по внешнему виду и 

поведению. Различающее воздействие на него оказывает пьяницы, тунеядцы, хулиганы; наблюдение действий 

и ситуаций, порождающих у него неправленое представление о «допустимости» и безнаказанности преступных 

действий. 

- Подстрекательство со стороны взрослых преступников (не менее 30% совершенных, несовершенных 

преступлений). Нередко ему предшествуют: вовлечение в пьянство, азартные игры, пропаганда «преимуществ» 

жизни преступников; распространение (не без помощи СМИ) получает уголовный жаргон; целенаправленное 

вовлечение в спортивные секции, контролируемые преступниками (Совместное современные преступлений за 

последние пять лет выросло на 80%, а вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность 170%). 

- Длительное отсутствие определенных занятий у несовершеннолетних, оставивших учебу, также 

обусловливает возникновение антиобщественных взглядов и привычек, могущих реализоваться в 

ситуационных преступлениях или повлечь вторжение в преступную группу. 

Среди несовершеннолетних преступников, преобладают лица мужского пола. Это объясняется, прежде 

всего, различием социальных связей со средой, в которой развивается личность, условий нравственного форм; 

личности, разницей в характере и соотношении типичных конфликтных ситуаций. Преобладание среди 

несовершеннолетних правонарушителей лиц мужского пола связано с психическими и психологическими 

особенностями пола, с исторически сложившимся различием поведения, воспитания мальчиков и девочек, с 

большей активностью, предприимчивостью и другими общехарактерными свойствами мужчин. 

Согласно статистике в общей массе несовершеннолетних, совершивших преступления, лица мужского 

пола составляют примерно 90%, девушки - около 9%. В последние годы наблюдается расширение круга и 

количества преступлений, которые совершают девочки-подростки и девушки. Это не случайно, как не случайно 

и то, что увеличилось число подростков женского пола, которые занимаются проституцией, пьянствуют, ведут 

аморальный образ жизни, неизбежным следствием чего является преступное поведение. [5, 24] 

Изучение несовершеннолетних, совершивших преступления по месту жительства, показывает, что доля 

городских жителей среди них составляет 75%, а сельской местности - 25 %. Указанные различия зависят от 

социально-экономических условий, а также от традиций и обычаев, исторически сложившихся в деревне и в 

городе. [4, 81] 

Более 30% несовершеннолетних, совершивших преступления, нигде не учились и не работали, причем 

наблюдается тенденция роста числа неработающих и не учащихся участников преступлений. 

К преступлениям несовершеннолетних относят, действия людей в пределах 14-18 лет, которые носят 

угрожающий характер для общества. Преступления малолетних растет из года в год. В нашей стране по 

среднестатистическим данным каждое двенадцатое преступление совершается несовершеннолетними, 

показатели преступности среди 14-15 летних, по сравнению с молодежью среди 16-17 летних, имеет тенденции 

к увеличению. Если преступления, совершающие несовершеннолетними рассматривать по частям, то средний 

показатель по воровству составляет 60 процентов, грабеж – 8-9 процентов, хулиганство – 7 процентов. Тяжелые 

телесные повреждения, изнасилования не превышают 1 процента. [1]  

Практика показывает, что несовершеннолетние также совершают такие преступления, как взятие людей 

в заложники, требование угрозой жизни, оружие, занятия перепродажей наркотических веществ, деньги, 

мошенничества, связанные с ценными бумагами, компьютерные преступления и др. Из года в год растут факты, 

по привлечению  малолетних в преступный мир взослыми. Если прежде несовершеннолетние совершали 

преступления в основном на улицах, то теперь их преступные деяния можно замечать в общественных местах, 

на транспорте, в чужих домах, в учебных заведениях, в общежитиях. 90-95 процентов несовершеннолетних 

преступников – мальчики. Причиной преступлении среди малолетних считаются не желание ими получать 

знания, справедливо трудиться, свободное время проводят, в основном в безделии, в азартных играх, в 

распивании спиртного, наркомании и употреблении психотропных веществ, в увеселительных заведениях, 

ночных клубах, занятиях прелюбодействием. Естественно такие дела противоречащие общественной жизни, 

совершаются для того, чтобы найти нужную сумму денег для удовлетворения своих нужд и  преступных 

замыслов. Преступники, употребляющие алкоголь, в целях показания себя «настоящим мужчиной» идут на 

любые преступления даже не задумываясь о их последствиях. Если обратить внимание на свойства, 

характеризующие несовершеннолетних преступников, то они высоко оценивают свои действия, не чувствуют 

ответственности, абсолютно нет понятии о стыде и совести, большинство из них бывают злостные, хвастливые, 

мстительные, тщеславные. Определенная часть преступников среди несовершеннолетних страдают нервными 

расстройствами, имеют психические отклонения, болеют заразными боезнями. Большинство из них из-за 

остутствия внимания и воспитания, рано стали пользоваться «прелестями» взрослой жизни: алкоголизмом, 

наркоманией, бродяжничеством, убегая из дома,  не заметно для себя связались с элементами преступного 
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мира. Практика показывает, если со стороны семьи, органов образования, трудового коллектива не будет 

должного внимания на каждодневные занятия подростка, то это все в конечном счете приведет к 

преступлениям. 
Согласно статье 78 части 1 уголовного кодекса РК «Несовершеннолетними, на которых распространяется 

действие настоящего раздела, признаются лица, которым ко времени совершения преступления исполнилось 

четырнадцать, но не исполнилось восемнадцати лет». То есть, отвечают за содеянное преступление только при 

достижении 14 летнего возраста. В законах России, Австрии, Германии, Японии так же указывают на данный возраст. 

А в уголовных кодексах разных стран возраст, при котором отвечают перед законом определены следующими: во 

Франции – 13, в Нидерландах, Португалии – 12, в Новой Зеландии – 10, в Ирландии - 7. Согласно уголовному 

кодексу РК, лица, не достигшие 14 лет, за содеянные преступления не несут уголовного наказания. 

Несовершеннолетние, не достигшие 14 лет, не понимают насколько опасна обществу их действие, не до конца 

осмысливают содеянное и не могут управлять своими действиями. В зависимости от возрастных особенностей и 

психического состояния, виды наказания несовершеннолетним назначаются более мягче и гуманне, чем взрослым. 

Для несовершеннолетних не назначают в виде наказания более строгие меры, такие как смертная казнь или 

пожизненное заключение. В зависимости от особенностей статуса несовершеннолетних им не назначаются: лишение  

исполнении должностных полномочии, конфискация имущества, ограничение в свободе или воинской службы. 

Согласно статье 79 Уголовного Кодекса РК: виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним: штраф; лишение 

права заниматься определенной деятельностью; привлечение к общественным работам; исправительные работы; 

ограничение свободы [2, с. 127]. В последнее время в периодических изданиях часто можно встретить, что возраст 

неосовершеннолетних значительно помолодел. Потому что совершение преступления в первую очередь глубокое 

горе для Казахстана и  для казахской нации в целом. Поэтому, пути решения проблемы надо искать не где то далеко, 

а в самой семье.  

Согласно социологическому опросу «Живет ли твоя семья в согласии и дружбе?», проведенному у нас в 

стране, 72,2 процента школьников ответили «да»,  24,4 процента – «не очень», 1,8 процента ответили «нет, не 

дружны», и оставшиеся 1 процент совсем оставили без ответа. Отсюда можно сделать вывод, что в развитии 

преступности среди школьников огромную роль играет семья и семейные отношения. Вообщем, в воспитании 

молодежи играют главную роль не только  родители, но и  среда их общения и окружения и школьное 

воспитание. Мыслитель-юрист П.Лагафт сказал: «Образованность  не уменьшил уголовный закон,  он только 

дал возможность криминалистам возможность по-новому сгруппировать преступления, так как было доказано, 

что уровень образования влияет на роль и свойство преступления». Факт, что некоторые семьи не имеют 

никакого контакта со школой, совсем не общаются с преподавателями своих детей, даже представления не 

имеют о понятии «педагогика», бывает, что некоторые родители конфликтуют с учителями школ и совсем не 

прислушиваются к их мнениям. Они считают, мол «Сами знаем как воспитывать своих детей». Не учавствуют 

на родительских собраниях и не любят общаться с учителями. По данными анкеты, проведенным среди 

учеников 5 классов, из 100 родителей 32-не знают местонахождения школы, а 36 – не знакомы с классынм 

руководителем своего ребенка. И так, среди несовершеннолетних преступников доля учеников средних школ и 

студентов слишком мал (в 2,5 раза), а доля тех, кто работает с учащимися ПТУ, больше (в 2,5 раза). Безусловно 

эти данные имеют взаимосвязь с семьей, ее показывают данные уровня преступности среди учащихся ПТУ и 

безработной молодежи, которые не видели семейного воспитания. [3]  
Уровень цивилизованности общества, авторитет нации зависит от условии, в которых находятся 

несовершеннолетние в обществе, от продуманности насколько предусмотрена шефство над будущим нового 

поколения. За последние годы, появились многие учебные материалы и монографии по многим аспектам борьбы с 

преступностью среди несовершеннолетних. Показатели преступности среди несовершеннолетних в Казахстане, 

постоянно меняются по практическому направлению преследования, который проводит государство. Впитывание 

знания, нормы поведения, системы ценностей несовершеннолетнего можно видеть по его действиям в обществе. На 

сколько у него бытовые условия правильно организованы, настолько преступности становится меньше. Основными 

направлениями предупреждения преступности среди несовершеннолетних являются: в рамках закона, обратить 

особое внимание на воспитание детей и несовершеннолетних в семье, в обществе и государстве, по сравнению с 

другими разделами общественной жизни выделить преимущество именно данного раздела; со стороный государства 

и общественных институтов вовремя и полностью компенсировать, то что дети недополучили из-за неудачи в семьях; 

организовать подходящие условия для становления их как личность. Для предупреждения специально-

криминологических преступностей среди несовершеннолетних можно отнести следующие условия: выяснить, где 

есть такие правонарушения и источники влияния на них; прогнозировать личные достижения; бывшим 

несовершеннолетним правонарушителям через покровительские институты и органы милосердия содействовать в 

социальной помощи. 

Создание показателей криминологического процесса и преступности среди несовершеннолетних, анализ 

факторов социально-правовых комплексов, способствующих преступным действиям несовершеннолетнего, также 

организация работ, органами внутренних дел по предупреждению правонарушении, в данной работе анализ 

взаимоотношения субъектов, дает возможность разработать и предложить основные пути решения данной проблемы: 

- Преступность несовершеннолетних вызывает криминологический интерес, поэтому проблемы 

комплекса криминнологических исследовании должны рассматриваться как одно из основных направлений; 

- Во время анализа преступности несовершеннолетних, выясняется, что при сокрытии некоторых 
преступлений (воровство, хулиганство и др.) истинные показатели преступлении не точны, следует более точно 

отмечать все обстоятельства при совершении преступления; 
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- У несовершеннолетних преступников проблема не только в нехватке правовой грамотности, они еще 
считают, сотрудники органов внутренних дел и простые граждане будут жалеть их, поэтому, следует проводить 

семенары в учебных заведениях разного уровня, чтобы объяснить масштабы наказаний для несовершеннолетних 

лиц,совершивших преступление; 

- Работы по предупреждениям преступлении, совершивших несовершеннолетними не должны ограничиваться 
специализированными службами органов внутренних дел. Существуют множество форм преступностей, не 

замеченных органами ОВД, направленных против общества. Их можно решить, только при совместной работе всех 

силовых субъектов; 

- Для предупреждения преступлении, совершенных несовершеннолетними, служба основных субъектов 
анализируется поверхностно, иногда им не хватает образованности (участковые порой не знают социологию 

отклонении действии, конфликтологию, не знают современные научные достижения в области прикладной 

криминологии, неосвоены использования криминологических прогнозов и методик на практике); 
- Служба органов внутренних дел и отдельных субъектов по предупреждению преступности, плохо 

обеспечены организационной, информационно-анализированной, правовой, программно-целевой и методической 

сторонами, в связи с этим, надо использовать на практике разработанные территориальные колмплексные 

планирования по предупреждению преступлении, связанных с несоверешеннолетними, социальных и экономических 

государственных и общественных субъектов, надо использовать целевые программы, направленные на укреление 

законности и правового воспитания в борьбе с предупреждением преступления среди малолетних; 

- В целях совершенствования предупреждения преступлении среди несовершеннолетних, было бы 
неплохо, если бы Министерство образования и науки совместно с Министерством внутренних дел 

организовали в системе учебных заведении курсы, по подготовке специалистов по работе с криминологической 

предостереженнностью среди несовершеннолетних детей и молодежи, и во время проведения работы по 

предупреждению преступлении среди молодежи и учеников давали бы ранние, основные и специальные 

направления для предосторежения от совершения преступления; 

- Министерство труда и социальной защиты населения совместно с другими государственными и 

неправителсьтвенными организациями в проводении воспитательных работ среди несовершеннолетних, в 

помощи их трудоустройства, в защите их правовых и юридических интересов  должны играть важную роль; 
- Чтобы разъединить функции субъектов всех уровней по борьбе с преступностью среди несовершеннолетних, 

надо разработать единую концепцию по борьбе с преступлениями среди несовершеннолетних; 

- Основным фактором образования психогенных отклонении и их развития у несовершеннолетних, 
является не правильное воспитание в семье, существование у родителей подростка различных психических 

отклонении, алкоголизм, безприличный образ жизни, в связи с таким фактом, нужно разработать план 

ежегодной проверки семьи, в результате проверки собрать полную характеристику всех факторов в этой семье; 

Сейчас каждый из нас ощущает, что в последние 10-12 лет общество постигла какая-то апатия, и 

равнодушие к бедам детей. Из-за системной ошибки власти, а, может хуже, злого умысла открыт широкий 

доступ к ничегонеделанью, пьянству, наркомании, преступности среди детей и подростков, отсутствие 

моральных обязательств, уважения, памяти. 
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ҚЫЛМЫСТЫҚ ҚЫЛЫҚ МОТИВІ: ТЕРМИНОЛОГИЯЛЫҚ ҚЫРЫ 

 

Қылмыс құрамының төрт элементінің бірі болып табылатын субъективтік жақты құрайтын белгілер 

ретінде кінә, мақсат, мотив, эмоция аталатыны баршаға мәлім. Соның ішінде қылмыс мотивінің өзіндік орны 

бар. Мотив (латын. moveo – қозғаймын) – түрткі, қылмыстық қылықтың қозғаушы себебі. Қылмыстың мотивін 

(мотивтерін) дәл айқындау, толық тану, дұрыс түсіну қылмыскердің ішкі жан дүниесін түсінуге, сол арқылы 

қылмысты жылдам ашуға, қылмысты дұрыс саралауға мүмкіндік береді. Сот кінәлі деп танылған адамға жаза 

тағайындағанда қылмыстың мотивін ескеруге міндетті. Жаза қылмыстың мотивін ескерусіз тағайындалса, 

ондай жазаны әділ деп айтуға болмайды. 

А.В. Наумов қылмыс мотивін түрткі, қылмыстық қылықтың түрткі себебі деп таниды. Психология 

ғылымында тұлғаның белсенділігінің факторлары, адам қылығының негізінде жатқан қозғаушы күш мотив деп 
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танылады. Психологтардың бір тобы адамның белгілі бір жағдаятта бір нәрсеге деген мұқтаждығын көрсететін 

және құштарлық мен қалау түрінде субъективті сезілетін адамның сұраныстарын мотив ретінде көрінетін 

жалғыз фактор деп біледі. Екінші топ сұраныстарды адам қылығының бас факторы ретінде тани отырып, басқа 

да түрткілердің болуын жоққа шығармайды. Расында да қылмыс жасаған адам тап болған жағдаяттар оған 

алуан түрлі әсер ететіні анықталған. Осы тұрғыдан келгенде жалпы алғанда қылмыстардың мотивтерін олардың 

психологиялық үш түріне: сұраныстарға, эмоцияларға (сезімдерге) және мүдделерге сыйғызуға болады [1]. 

Атақты орыс заңгері В.Д. Спасович бір қылмыстық іс бойынша қорғау сөзінде мотиві анықталмаған 

қылмыстық іс «басы жоқ, не қолдары жоқ, немесе тұрқы жоқ мүсінге тең», «мотив дегеніміз айғақтың өзі, 

қылмыс құрамының клеткасы мен жүрегі дегенмен бірдей» деп бейнелеп айтқан екен [2]. 
Қазақстан Республикасының 2014 жылғы Қылмыстық кодексінің (әрі қарай – ҚР ҚК) орысша нұсқасында 

қылмыстық қылықтың ішкі түрткісіне қатысты «мотив» термині және сол мағынада «побуждение» сөзі қолданылады. 

Біз ҚК-тің қазақша және орысша нұсқаларында «мотив» (побуждение) терминінің аударылуына 

салыстырмалы шолу жасап, зерделеу нәтижелерін төмендегі 1, 2 кестелерде көрсеттік. 

 

Кесте 1. ҚР ҚК-ндегі «мотив» терминінің аударылуы 
ҚР ҚК 

баптары 
қазақша нұсқасы орысша нұсқасы 

53 жаны ашығандық уәжімен по мотиву сострадания 
54 ұлттық, нәсілдік және діни өшпенділік немесе 

араздық уәжі бойынша; басқа адамдардың құқыққа 

сыйымды әрекеттері үшін кек алу 

по мотиву национальной, расовой и религиозной 

ненависти или вражды; из мести за правомерные 

действия других лиц 
55 іс-әрекеттің мақсаттары мен себептеріне байланысты связанных с целями и мотивами деяния 
81 сот қабылданған шешімнің уәждерін көрсете отырып суд с указанием мотивов принятого решения 
99 әлеуметтік, ұлттық, нәсілдік, діни өшпенділік немесе 

араздық не қанды кек уәжі бойынша 

по мотиву социальной, национальной, расовой, 

религиозной ненависти или вражды либо кровной 

мести 
106, 107, 

110, 202, 
203 

әлеуметтік, ұлттық, нәсілдік, діни өшпенділік немесе 

араздық уәжі бойынша 

по мотиву социальной, национальной, расовой, 

религиозной ненависти или вражды 

145 тегіне, әлеуметтік, лауазымдық немесе мүліктік 

жағдайын, жынысына, нәсіліне, ұлтына, тіліне, дінге 

көзқарасына, нанымына, тұрғылықты жеріне, 

қоғамдық бірлестіктерге қатыстылығына байланысты 

себептермен немесе кез келген өзге де мән-жайлар 

бойынша 

по мотивам происхождения, социального, 

должностного или имущественного положения, пола, 

расы, национальности, языка, отношения к религии, 

убеждений, места жительства, принадлежности к 

общественным объединениям или любым иным 

обстоятельствам 
152 Әйелдің жүктілігі себебі бойынша; үш жасқа дейінгі 

балалары бар әйелмен осы себептер бойынша; 

мүгедектік себебі бойынша; оның кәмелетке 

толмағандығы себебі бойынша 

по мотивам ее беременности; с женщиной, имеющей 

детей до трех лет, по этим мотивам; по мотивам 

инвалидности; по мотивам его несовершеннолетия 

202 Жәбірленушінің өзінің қызметтік немесе қоғамдық 

борышын орындауына байланысты не оның жақын 

туыстарына қатысты нақ сондай уәждермен 

в связи с выполнением потерпевшим своего 

служебного или общественного долга либо в 

отношений его близких родственников по тем же 

мотивам 
314 ұлттық, нәсілдік және діни өшпенділік немесе 

араздық уәжі бойынша 

по мотиву национальной, расовой и религиозной 

ненависти или вражды 

 

Кесте 2. Қылмыс мотивіне қатыцсты өзге де терминдердің ҚР ҚК-нде аударылуы 
ҚР ҚК 

баптары 

қазақша нұсқасы орысша нұсқасы 

99, 106, 107 адамның қызметтік жұмысын жүзеге асыруына 

немесе кәсіптік немесе қоғамдық борышын 

орындауына байланысты; пайдакүнемдік ниетпен, 

сол сияқты жалдау бойынша; бұзақылық ниетпен 

в связи с осуществлением данным лицом служебной 

деятельности или выполнением профессионального 

или общественного долга; из корыстных 

побуждений, а равно по найму; из хулиганских 

побуждений 

125, 126, 137, 

211, 419, 420 

пайдакүнемдік ниетпен из корыстных побуждений 

127 пайдакүнемдік ниетпен немесе өзге де жеке 

мүдделілікпен 

из корыстных побуждений или иной личной 

заинтересованности 

136, 138 пайдакүнемдік немесе өзге де ұждансыз пиғылмен из корыстных или иных низменных побуждений 

143 пайдакүнемдік немесе өзге де жамандық ниетпен из корыстных или иных низменных побуждений 

261, 269 пайдакүнемдік ниетпен немесе жалдау бойынша из корыстных побуждений или по найму 

316 бұзақылық ниетпен из хулиганских побуждений 

404 азаматтардың азаматтық міндеттерін орындаудан 

бас тартуына немесе құқыққа қарсы өзге де іс-

әрекеттер жасауына түрткі болған 

с побуждением граждан к отказу от исполнения 

гражданских обязанностей или совершению иных 

противоправных деяний 
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Сонымен қылмыстық заңнаманың қазақша нұсқасында мотив термині мүлде қолданылмайды, осы 

ұғымға қатысты себеп, уәж, ниет, пиғыл, түрткі деген сөздер түрлі нұсқада қолданылады. Терминдерді 

қолдануда бірізділіктің болмауы тек заңнама тілінің шұбарлығына ғана соқтырмайды, сонымен қатар таным 

үдерісіне де қиындықтар әкеледі. Мәселен, қылмыстық құқықта қылмыс құрамының объективтік жағын 

сипаттайтын бір белгі ретінде себеп (причина) сөзі бар. Бұл қылмыстық құқықтық әдебиетте себеп-причинаны 

себеп-мотивпен шатастыру орын алады деген сөз. Қылмысқа итермелейтін ішкі психологиялық түрткіні 

сыртқы объективтік себеппен шатыстыруға болмайды. 
Заң терминдерінің 2007 жылы шыққан бір үлкен сөздігінде мотив – себеп, дәлел; ниет, по личным мотивам – 

жеке себептермен, привести мотивы в свое оправдание – өзін ақтайтын дәлелдер келтіру, мотивированный – дәлелді, 

мотивированный ответ (отказ) – дәлелді жауап (бас тарту), мотивировать – дәлелдеу, мотив корыстный – 

пайдакүнемдік ниет, мотив преступления – қылмыс себептері; қылмыс дәлелдері, қылмыстық ниет деген нұсқалар 

берілген сөздік бар. Дәл сол сөздікте дәлел (дәлелдеме) – аргумент, довод; основание; доказательство; показание; 

улика; доказательства – айғақ, дәлел; доказательство – дәлелдеме; доказательство вещественное – айғақты дәлел деп 

аударылған [3]. Бір қарағаннан-ақ осындай сөздіктердің оқырманды шатастыратыны айқын аңғарылады. 

Заң терминдерінің бұдан басқа да біраз сөздігін [4] шолып шықтық. 

Оларда да мотив термині осы тұрғыда аударылған. Яғни мотив пен доказательствоны, мотив пен 

причинаны ажырату қиын. Қылмыстық құқықтық кейбір сөздіктер мотивті тіпті термин ретінде қарастырмаған 

[5]. Осы бағыттағы кемшіліктер тізбесі шексіз деуге болады. Бұл көрмегенсіп, үнсіз келісіп жүре беруге 

келмейтін мәселе. Терминологиялық ала-құлалық оқу, тану, әрекет жасау үдерістерінде қиыншылық туғызады. 

Б.К. Сыздық мотив терминін аударуда соны нұсқа ұсынған. Ол мотивті қозғам деп аударған және 

мотивке қатысты сөз тіркестерін аударудың келесі нұсқаларын ұсынған: мотивация – қозғамдама, мотивировка 

– уәждеме, совокупность мотивов – қозғамдардың жиынтығы, процесс мотивации – қозғамдама қалыптасу 

үдерісі, немотивированные преступления – қозғамсыз қылмыстар [6]. Қозғам қазақ тілі сөздігінде жоқ жаңа сөз. 

Алайда жоғарыда келтірілген нұсқалар мотив терминінің дұрыс мағынасын беруге шарасыз екенін көріп 

отырғандықтан, бұл ұсынысты бірден кері ысырмай, егер одан басқа оңды ұсыныс болмаса, қабылдауға 

болатындай. Бұл ұсыныстың құндылығы сонда, мотив термині қазақ тілінде өзіне тиісілі жеке аудармаға ие 

болған. Сөйтіп, мотивті ниет, пейіл, пиғыл, дәлел, себеп т.с.с. өзге мағынадағы сөздермен, терминдермен 

шатастырудан құтылудың жолын көрсетілген. 

Сонымен, бір ғана қылмыстық қылық мотивін аударуда қаншама қиыншылықтар бар екен. Бір мақала 

аясында қылмыс мотивіне қатысты барлық мәселе қамтылмағаны аян. Яғни бұл бағытта әлі де ізденушілік 

жұмыстарын жүргізу қажет. 

Біздің ойымызша, заңнамада терминдерінің бірізділігін, қазақ және орыс тілдеріндегі заңнама 

мәтіндерінің аутентілігін қамтамасыз ету керек. Бұл тек формальды талап емес, таным үдерісінің 

нәтижелілігіне, оқу, ғылыми әдебиеттерінің сапасына, студентердің оқу материалын игеруіне, құқыққорғау 

қызметінің тиімділігіне елеулі әсер ететін фактор деп білеміз. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОСТОЯНИЯ ПРЕСТУПНОСТИ В СФЕРЕ ТЕЛЕФОННОГО 

МОШЕННИЧЕСТВА 

 

Несмотря на то, что согласно статистическим данным наблюдается не значительное снижение 

мошенничеств, в том числе телефонных, их место среди иных видов преступлений против собственности 

занимает не последнее место.  

Общественная опасность анализируемого деяния выражается в том, что в результате его совершения 

нарушается право собственности физических и юридических лиц. Следовательно, объектом мошенничества 

является собственность, предметом – имущество, право на него, а также отдельные правомочия по имуществу. 
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Особенность мошенничества заключается в способе совершения указанного преступления: путем обмана и 

злоупотребления доверием. 

Обман как способ совершения мошенничества может выражаться не только в искажении фактов, 

существовавших в прошлом или существующих в настоящем, но и в убеждениях об обстоятельствах, которые 

по словам мошенника, должны произойти в будущем. Обязательным условием рассматриваемого преступления 

является то, что обман выступает как способ воздействия на сознание потерпевшего, средство убеждения в том, 

что распоряжение имуществом осуществляется им на основании закона или иных актов в его собственных 

интересах. 

Одной из форм анализируемого преступления выступает «телефонное мошенничество». 

Способы совершения анализируемой категории дел различны: мошенники представляются 

сотрудниками полиции и требуют денежные средства за мнимое освобождение от уголовной ответственности 

родственников потерпевших, представляются операторами сотовой связи и требуют передачи (перечисления) 

денег за несуществующие выигрыши (бытовая техника: холодильники, сотовые телефоны, автомашины, 

телевизоры), вводят в заблуждение относительно того, что утерянные документы потерпевших найдены и 

могут быть переданы за денежное вознаграждение.  

Как показывает следственная практика, ранее в 2011 – 2013 годах довольно часто встречались случаи 

телефонного мошенничества, когда преступники звонили потерпевшим, представлялись сотрудниками 

правоохранительных органов, сообщали, что их родственники доставлены в полицию по подозрению в 

совершении преступления, связанного с незаконным оборотом наркотических средств, а за положительное 

решение вопроса требовали денежное вознаграждение путем перевода указанной суммы на определенный 

номер сотового телефона либо передачи третьим лицам.   

К примеру, по уголовному делу № 001 08.02.2012 года неизвестное лицо, представившись сотрудником 

полиции, путем обмана и злоупотребления доверием введя в заблуждение К. относительно того что ее внука  

задержали с наркотиками, завладел деньгами в сумме 200.000 тенге.  

В результате анализа установлено, что аналогичная ситуация имела место по 22 уголовным делам. 

Указанные преступления иногда доводились до конца, а в некоторых случаях благодаря бдительности 

потерпевших (путем производства звонков на номера телефонов «родственников, оказавшихся в органах 

уголовного преследования» либо их близких) заканчивались покушением (41%). 

К примеру, по уголовному делу №430 допрошенный в качестве потерпевшего Е. показал, что 24.04.2012 

года примерно в 23.00 часа он находился дома, в это время кто-то позвонил на домашний телефон и 

представился его сыном Александром и сказал, что его в Украине задержали сотрудники  полиции за 

незаконный оборот наркотического средства «марихуаны». Парень, который представился сыном, также сказал, 

что нужно 2 000 долларов США для освобождения сына и чтобы потерпевший вынес деньги на улицу и 

передал их девушке. После этого потерпевший взял деньги в сумме 300 000 тенге, замотал их в бумагу и вышел 

на улицу. Когда вышел на улицу и стоял возле подъезда, подошла девушка европейской национальности и 

передала трубку от телефона. По телефону мужской голос сказал, чтобы потерпевший отдал деньги девушке. 

Он отдал этой девушке деньги и зашел обратно в подъезд, а девушка пошла в сторону дома№37 по улице 

Димитрова г.Темиртау. Зайдя домой, созвонился с супругой, которая пояснила, что с сыном все в порядке и его 

никто не задерживал. 

По уголовному делу № 405 установлено, что 28.04.2010 года в период времени с 23.00 часов до 01.00 

часов 29.04.2010 года неизвестное лицо, позвонив домой потерпевшей С. путем обмана и злоупотребления 

доверием, представившись сотрудником полиции, под предлогом того, что сын потерпевшей задержан по 

подозрению в незаконном обороте наркотических средств, пыталось завладеть денежными средствами в сумме 

2 000 долларов США.  

Вместе с тем, фактически материалами дела установлено, что потерпевшая параллельно по сотовому 

телефону созвонилась со своим сыном и не была введена в заблуждение неизвестным лицом. 

Одной из форм телефонных мошенничеств является представление преступников сотрудниками 

радиостанции или операторами сотовой связи, сообщение о выигрыше приза, для получения которого 

необходимо активировать карты оплаты на определенную денежную сумму.  

Так, по уголовному делу № 301 27.11.2011 года неизвестное лицо, представившись сотрудником 

корпорации «актив», отправило смс сообщение на сотовый телефон несовершеннолетнего К., где путем обмана 

и злоупотребления доверия, введя в заблуждение относительно выигрыша автомашины марки «Шкода», 

завладело деньгами в сумме 5.000 тенге.  

По таким же основаниям были возбуждены 8 уголовных дел. 

Другим примером телефонных мошеннических действий служит изучение мошенниками газетных 

объявлений по поводу утери удостоверения личности либо иных документов и получение у потерпевших 

денежного вознаграждения за «найденное». 

Так, по уголовному делу № 206 15.06.2012 года неизвестное лицо, путем обмана и злоупотребления 

доверием введя в заблуждение потерпевшую А. относительно того что он нашел документы от ее квартиры, 

завладел деньгами в сумме 10.000 тенге.  

Аналогично возбуждено 5 уголовных дел. 
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Кроме того, имеют место случаи, когда мошенники, пользуясь достижениями развития техники, 

совершают преступления без визуального контакта с потерпевшими, путем перечисления денежных средств 

через терминалы обслуживания населения на счета телефонов мошенников. 

К примеру, 18.09.2013 года в 22.30 часов поступило заявление потерпевшей С. о том, что неизвестные 

лица, позвонив на сотовый телефон заявительницы, путем обмана и злоупотребления доверием, под предлогом, 

что она выиграла телевизор марки «Самсунг» и автомобиль «Шкода Октавиа», попросили перечислить на 

баланс сотового телефона №87770814023 деньги в сумме 16 000 тенге. В результате указанных действий 

потерпевшей денежные средства были перечислены через терминал. 

Все указанные дела прерваны производством за неустановлением лица, подлежащего привлечению к 

уголовной ответственности.    

В ходе анализа установлено, что наиболее распространенными предметами посягательства телефонных 

мошенников является денежные средства и драгоценности потерпевших (в случае отсутствия денег). 

Кроме того, в ходе анализа установлено, что потерпевшими, как правило, оказываются, доверчивые и 

наивные граждане, не работающие либо работающие с условиями труда, не требующими интеллектуальных 

знаний, не имеющие высшего и даже средне-специального образования, желающие приобрести имущество, 

блага по цене, значительно ниже рыночной, поведение которых носит виктимный характер (потерпевшие 

своими действиями способствуют совершению мошенничества).  

Причиной прерывания дел данной категории, как правило, является отсутствие визуального контакта 

(недолгий промежуток времени такого контакта) потерпевших с лицами, совершившими преступление.  

По этим же основаниям невозможно выявить и проанализировать причины повторного совершения 

указанных видов преступлений, в том числе ранее судимыми лицами. 

В целях снижения уровня телефонных мошенничеств необходимо принимать меры, связанные с 

улучшением уровня социальной жизни населения, а также направленные на повышение уровня правосознания, 

правовой культуры и воспитания граждан.  

Кроме того, необходимо отметить, что существенно влияет на снижение мошенничеств  

профилактическая работа органов уголовного преследования с населением, освещение в средствах массовой 

информации результатов следственной практики по делам указанной категории.  

Значительную роль в деятельности органов внутренних дел, направленной на профилактику 

преступлений и правонарушений, в том числе с лицами, ранее судимыми, состоящими на учетах, 

несовершеннолетними, занимают проводимые сходы с населением, в том числе с потенциально уязвимыми 

слоями (учащимися и пенсионерами).  

В целях предупреждения, пресечения телефонных мошенничеств могут быть приняты меры по 

размещению информационных сведений, к примеру, на квитанциях об оплате коммунальных услуг.  

Определенное место в борьбе с данными видами преступлений уделено  координационной деятельности 

прокуратуры города и взаимодействию с государственными и правоохранительными органами. 

Полагаю, что именно такими способами, а также путем размещения соответствующей информации в 

местах скопления граждан могут быть предупреждены и пресечены телефонные мошенничества.  

Изучение уголовных дел анализируемой категории показало, что 41% этих дел заканчивается на стадии 

«покушения». 

В соответствии с п.7 Нормативного Постановления Верховного суда «О судебной практике по делам о 

хищениях» мошенничество признается оконченным, если имущество изъято и виновный имеет реальную 

возможность пользоваться или распоряжаться им по своему усмотрению. 

Вместе с тем, показаниями потерпевших установлено, что фактически они не были подвергнуты обману 

(потерпевшие путем производства звонков на телефоны родственников, операторов сотовой связи узнают 

истинную картину и понимают, что их пытаются обмануть), оговоренная посредством телефонной связи 

сумма лицам, попытавшимся совершить мошенничество, не передавалась, последними активные действия, 

направленные на совершение мошенничества в отношении потерпевших и изъятие денежных средств, не 

совершались.  

Учитывая изложенное полагаю, что указанные действия «мошенников» не образуют объективной 

стороны покушения на мошенничество (лица фактически не получили реальной возможности для изъятия 

денежных средств). 
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАНЫҢ АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҚ ӨНДІРІСІНІҢ ҚАЗІРГІ ЖАҒДАЙЫН 

ТАЛДАУ 

 

Елдің АӨК шамамен 65 сектор мен кіші секторлар кіреді. Егжей-тегжейлі талдау негізінде неғұрлым 

перспективалы бағыттар мен өңірлерді мамандандыруды күшейту жөніндегі шараларды нақтылау үшін 15 

перспективалы бәсекеге қабілетті секторлар (астық экспорты және оның тағамдарын қайта терең өндеу өндірісі, 

ет және ет өнімдерінің экспорты мен өндірісі, ет өніміне бағытталған құс шаруашылығы, майлы дақылдарды 

өндіру мен қайта өндеу, жеміс-көкөніс өнімдерін өндіру мен қайта өндеу; сүт және сүт тағамдарының өндірісі, 

қант қызылшасынан ақ қантты өндіру; жүннің және оны қайта терең өндеу өнімдерінің өндірісі мен экспорты; 

аквакультураны дамыту және балық өнімдерін қайта өндеу; шошқа етін өндіру мен қайта өндеу, ет пен сүт 

өнімдеріне, одан әрі дайын өнімдерді өндіруге бағытталған өнімді жылқы шаруашылығын дамыту; түйе 

шаруашылығын және оның қайта өндеу өнімдерін дамыту; фармацияның қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін 

марал шаруашылығын дамыту; халықтың қажеттіліктерін және фармацияның ішкі сұранысын қанағаттандыру 

үшін бал ара шаруашылығын дамыту, мақтаның өндірісі мен қайта өндеу) сұрыпталып алынды[23]. 

Еліміздегі жер ресурстарына түсетін ауыртпалық артып жатыр, осыған орай алынатын дақылдардың 

сапасы жылдан-жылға төмендеп отыр. Жер ресурстарын қорғау шараларының іс жүзіне жүзеге асырылуын осы 

заңдар арқылы қадағалайды және халықаралық нормаларға сай болуын бақылайды.  

Агроөндіріс саласының ерекшеліктері:  

- табиғаттың, ауа-райының жағдайына толық байланысты;  

- шаруашылықты жүргізу маусымды және біркелкі емес;  

- азық-түлікті тұтыну тоқтамайды;  

- ауыл шаруашылық дақылдарын бір орында бірнешеуін өсіре алмаймыз.  

Міне, осының барлығы агроөнеркәсіп шаруашылығының жалпы экономикалық прогресте арнайы орын 

алатынын, әлеуметтік шиеленушіліктің пайда болатынын көрсетеді. Дүние жүзілік тәжірибе көрсеткендей 

техниканың қандай болғанымен агроөнеркәсіп шаруашылығында өнімді көбейту- бұл жанұялық шаруа 

қожалығы болып отыр. Шаруа қожалығы дегеніміз бір жағынан, ауыл шаруашылық өндірісінің жаңа түрі, 

екінші жағынан, бұл кеңшар мен ұжымшарлардан ескі формалардың бірі болып саналады. Агроөнеркәсіп 

шаруашылық экономикасында шаруа қожалықтары, кооперативтер т.б.формалары.  

Бір ерекшілігі –ауыл шаруашылық мекемелерінде емес, ауыл шаруашылығына жатпайтын ұйымдарында 

(ұжымшарлар мен кеңшарлар емес) барлық айдалатын жердің 90 пайызы отбасылық, жалгерлік, кооперативтік 

әдіспен жұмыс істейді екен. Жерді 50 жылға дейін жалға келісім шартпен алып жұмыс істеп, әр алуан өнімдер 

өндіреді. Осы өндірген өнімнен жалгерлер мемлекетке жылдық ақы есебіне 3 пайыз, кооператив ұйымдарына 7 

пайыз беріп, қалған 40 пайызын мемлекетке жоғары бағамен сатып отырады. Енді қалған өнімнің 50 пайызы 

жалгерлік ұйым мүшелері өздері бөледі, не мемлекетке, немесе басқаларға нарықты еркін бағамен сатады. Ал, 

АҚШ ауыл шаруашылығында істейтін фермерлік шаруашылықтар барлық штаттар бойынша өндірілген өнімнің 

60 % береді. Әрі жеке меншікті жанұялы фермерлер 1 мың доллардан 20 мың долларға дейін өнім өндіріп, 

сатады.  

Экономикасы дамыған елдердің тәжірибелері көрсеткендей, экономикалық мүддесінен қол үзгені, 

жерінен айырылған шаруа елді тойдыра алмайды және ауыл шаруашылығына жұмсалған қаржы қандай 

көлемде болса да, құмға сінген су сияқты еш жәрдемін тигізе алмайды және саланы ілгері дамыта алмайды.  

Нарықты қатынастарға көшкен мемлекеттерде агроөнеркәсіпті шаруашылығы саласында фермерлер, 

шаруа қожалықтары, кооперативтер, жалгерлер, акционерлік қоғамдар т.б. жұмыс істейді 

Қазақстан Республикасы ауыл шаруашылығы саласының 2011-2015 жж. даму көрсеткіштері 1 кестеде 

келтірілген.  

 

Кесте 1 – Қазақстан Республикасы ауыл шаруашылығы саласының 2011-2015 жж. даму көрсеткіштері  

№ 

р/ р  

Көрсеткіштер  Жылдар Өзгеруі 2015 жылды 2011 

жылмен салыстырғанда 

2011 2012 2013 2014 2015 абс. (+,-)  сал. (%)  

1. Егістік ауданы, мың га  20139 21424 21438 21083 21190 1071 105,32 

2. Астық, мың тонна  15578  20830 12185 26960 12864 -2714 82,58 

3. Ірі қара мал, мың бас  5991 6095 6175 5702  5690  -301  94,98  

4. Қой мен ешкі, мың бас  16770 17369 17988 18091 17633 863 105,15  

5. Жылқы, мың бас  1370 1438 1528 1607 1686 316 123,07 

6. Құс, млн бас  30,1  32,7 32,8 32,9 33,5 3,4 111,3 

Ескерту - Қазақстан Республикасының статистика жөніндегі Комитетінің мәліметтері 
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Кестеден көрініп тұрғандай экономикалық зерттеулер жүргізген жылдарда: қой мен ешкі-5,15 % немесе 

863 мың басқа артқан, жылқы-23,07 % немесе 316 мың басқа өскен, құс-3,4 млн басқа яғни 11,3 % көбейген, 

текірі қара мал басыы-301 мың басқа немесе 5,02% азайған, 2 кестеде келтірілген. 

Қазақстан Республикасында 1991-2015 жылдардағы егістік жерлер ауданы, түсімі және алынған жалпы 

өнім көлемі 2 кестелер келтірілген.  

 

Кесте 2 – Қазақстан Республикасында 1991-2015 жылдардағы егістік жерлер ауданы, түсімі және 

алынған жалпы өнім көлемі  

Жылдар Егістік 

ауданы бидай түсімі, 

ц/га  

алынған жалпы 

өнім, млн. тонна  егістік, мың га  1 адамға келетін үлесі, га  

1991 34935,5 2,13 5,3  12,0 

1995  31700  1,98  5,0  9,5  

1996  28730,9  1,81  6,5  11,2  

1997  25889,2 1,65 8,7  12,4  

1998  22768,5  1,5  5,6  6,4  

1999 19692,8  1,32  13,0  14,3 

2000 16195,3  1,3  9,4  11,6  

2001 16785,2  1,38  12,2  15,9  

2006 18445,2  1,22  10,0  13,8  

2007 18369,1 1,21 11,7  16,5  

2008 18954,5  1,23  13,3 20,1  

2011 20139,2  1,29  10,1 15,6  

2012 21424,9  1,33  12,6  20,8  

2013 21438,7  1,32  8,0  12,2  

2014 21200,0  1,28  17,1  26,9  

2015 21190,7  1,26  16,3  12,8  

2015 жылды 1991 жылмен 

салыстырғанда 

абсолют. (+,-)  

салыстырм. %  

 

- 

13744,8  

60,6  

 

 

-0,87  

59,1  

 

 

+11,0  

3 есе  

 

 

+0,8  

106,7  

Ескерту - Қазақстан Республикасының статистика жөніндегі Комитетінің мәліметтері 

 

Мемлекетіміздің ауыл шаруашылық зоналары бойынша егістік ауданы біркелкі орналаспаған, 4 кесте.  

Әрине 3 кестеден көрініп тұрғандай соңғы 22 жылда егістік жерлердің ауданы 13744,8 мың га немесе 

39,4% қысқарған. 

 

Кесте 3 – Қазақстан Республикасында ауыл шаруашылық зоналарындағы егістік жерлердің үлесі 1990-

2015 жж. ауданы  

Облыстар Егістік ауданы, мың га  2015 жылды 1990 жылмен 

салыстырғанда өзгерісі  жылдар  

1990  2015 

ауданы  үлесі ауданы үлесі абс. (+,-)  барлығы мың га  үлесі, % 

Ақтөбе  1400,5  

 

6,7 

719,5   

 

6,2  

-681   

 

-1039,7 

 

 

7,4  
Атырау  7,0  5,2  -1,8  

БҚО  949,7  592,0  -357,7  

Маңғыстау -  0,8  +0,8  

Алматы  1300,3 12.12 890,3 10,9 -410 -1944,5 13,9  

Жамбыл 895,5 527,3 -368,2 

ОҚО 1832,1 742,2 -1089,9 

Қызылорда 236,2 159,8  -76,4 

Қарағанды 1688,7 4,8 959,1  4,5  -729,6 -729,6 5,2 

Ақмола 7928,1 71,13 4760,1 72,6 -3168  -9648,4 68,9 

Қостанай 8358,3 5148,2 -3210,1 

Павлодар 1756,7 970,8  -785,9 

СҚО 6981,9 4497,5 -2484,4  

ШҚО 1847,1 5,25 1217,7 5,8 -629,4 -629,4 4,6  

ҚР 35182,1 100  21190,7 100 13991,6 13991,6 100 

Ескерту - Қазақстан Республикасының статистика жөніндегі Комитетінің мәліметтері 
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Ал ауыл шаруашылық зоналары бойынша егістік жерлердің үлесі әртүрлі: 2015 жылы оңтүстік-13,9 %; 

батыс-7,4%; солтүстік-68,9%; орталық-5,2%; шығыс-4,6%. Нарықтық экономикалық қатынастардың дамуы 

агрөнеркәсіптік өндіріс кешенін басқарудың маңызы мен ролінің арта түсетітінін көрсетеді [41, 42, 43].  

Агроөнеркәсіптік өндірістің дамуы мен тұрақтануында аграрлық саланы әкімшілік аудан деңгейінде 

басқару ерекше орын алады. Бірақ, бұл деңгейде АӨК басқару талапқа сай келмей тұра аудан әкімшіліктеріне 

берілген.  

Агроөндірісті басқарудың тұрақтануы және оның қызмет көрсету үрдістерін жетілдіру, ұлттық 

экономикамыздың ең басты да қажетті мәселесі және оны шешу бүгінгі күннің өзекті мәселесіне жатады.  

Бүгінгі таңда экономикалық өсуді, еңбек өнімділігін көтеруді, тиімділікті көтеруді қамтамасыз ететін 

басқару ғана тиімді болып саналады.  

Қазақстан Республикасының ауыл шаруашылығы өнімдерінің жалпы шығарылым динамикасы 2000 

жылдан 2015 жылдар аралығында дамып келеді. Тек 2011-2012жж. және 2013-2014 жылдар аралығында әлемдік 

қаржылық дағдарыс салдарынан кисык сызық төмен қарай құлдырағанын көріп отырмыз. 
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РАЗВИТИЕ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

 

Республика обладает огромными запасами традиционных энергоресурсов, а именно, угля, газа и нефти, 

урана, обеспечена ими на длительную перспективу и имеет значительный экспортный потенциал. Казахстан 

входит в десятку ведущих стран в мире по запасам углеводородов, занимает второе место после Российской 

Федерации среди всех стран СНГ. Доля ископаемого топлива Республики Казахстан составляет около 4% от 

общемировых запасов топлива.  

Республика Казахстан располагает 76 электрическими станциями, совокупная установленная мощность 

которых составляет 20 591,5 МВт. Разрывы и ограничения мощности составили – 4,3 тыс. МВт. Около 41 % 

генерирующих мощностей отработало более 30 лет, по количеству – это 40 из 53 тепловых электростанций 

Казахстана. В общем энергобалансе доля тепловых электростанций составляет 88%, гидроэлектростанции 12%. 

Гидроэнергия является вторым по удельному весу в топливном балансе электроэнергетики энергоресурсом, 

уступая лишь углю.  

Анализ структуры установленных мощностей электрических станций Казахстана показывает, что ЕЭС 

Республики Казахстан характеризуется:  

• превалирующей долей тепловых электростанций, сжигающих в качестве основного топлива уголь 

(75%), газ (23%) и мазут (2%);  

• недостаточной долей гидроэлектростанций в балансе электрических мощностей республики.  

Выработка электроэнергии в 2015 году в республике составила 90,8 млрд. кВтч, а электропотребления - 

90,85 млрд. кВтч. По сравнению с 2011 годом потребление электроэнергии выросло на 1,03 % (88,1 млрд. кВтч 

), однако, по сравнению с 2012 годом потребление сократилось на 1% (91,4 млрд. кВтч). Это связано в 

основном со снижением потребления электроэнергии крупными промышленными потребителями, а также 

снижением бытового потребления за счет более высокого температурного фона в зимние и осенние месяцы 

2015 года по сравнению с аналогичными периодами прошлых лет.  

При этом выработка электроэнергии повысилась в сравнении с 2012 годом на 1,01 % (90,2 млрд. кВтч), с 

2011 годом на 1,06 % (86,2 млрд. кВтч). 

В дальнейшем прогнозируется устойчивый рост электропотребления с динамикой в среднем около 4 % в 

год.  

К проблемам электроэнергетической отрасли можно отнести: значительную выработку паркового 

ресурса генерирующего оборудования, что ограничивает возможность производства электроэнергии 

действующими электростанциями (на ТЭС национального значения остаточный парковый ресурс составляет от 

18-30 %), высокий износ электросетевого хозяйства (порядка 65-70 %), дефицит маневренных мощностей для 

покрытия пиковых нагрузок в связи низкой долей гидроэлектростанций (около 12 %) в структуре 

генерирующих мощностей, неравномерность распределения генерирующих мощностей (42 % установленной 

мощности ЕЭС Казахстана сконцентрировано в Павлодарской области). [1] 

Особенность электроэнергетики Казахстана состоит в том, что выработка электроэнергии и тепла в ней 

производиться за счет использования твердого топлива, которое, в свою очередь, характеризуется 

колоссальными выбросами загрязняющих веществ в окружающую среду. В составе газообразных и жидких 

выбросов присутствую такие опасные для здоровья населения соединения, как сернистый ангидрид, окись 

углерода, окислы азота, углеводороды и летучие органические вещества. 
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Кроме того, именно доля энергетики составляет 87% от общих национальных эмиссий выбросов 

парниковых газов, которые способствуют нарастанию глобального изменения климата. 

Постоянная угроза возникновения кризиса с поставками нефти, риски, связанные с развитием ядерной 

энергетики и озабоченность современного общества проблемами окружающей среды и, соответственно, 

климатическими вопросами, обуславливают возникновение современной энергетической политики, которая 

будет нацелена на то, чтобы в течение нескольких следующих десятилетий была сформирована возобновляемая 

энергетическая система, базирующаяся на возобновляемых источниках энергии, без выбросов парниковых 

газов в атмосферу.  

Возобновляемые источники энергии (далее – ВИЭ) – это источники на основе постоянно существующих 

или периодически возникающих в окружающей среде потоков энергии. Возобновляемая энергия не является 

следствием целенаправленной деятельности человека, и это является ее отличительным признаком. 

Проблемы развития возобновляемой энергетики обсуждаются на самом высоком уровне. Практически во 

всех развитых странах формируются и реализуются программы развития возобновляемых источников энергии.  

По различным экспертным оценкам, потенциал возобновляемых энергетических ресурсов в Казахстане 

составляет более 1 трлн. кВт/ч в год. Однако, нерешенность целого ряда методологических вопросов по 

внедрению ВИЭ, отсутствие должного опыта, не достаточная развитость законодательной и нормативной базы 

на всех уровнях сдерживают полноценное внедрение ВИЭ в Казахстане, что обуславливает актуальность 

данной проблематики. 

В своем Послании народу Казахстана «Стратегия «Казахстан – 2050: новый политический курс 

состоявшегося государства» Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил: «Оставаясь крупным игроком 

на рынке углеводородного сырья, мы должны развивать производство альтернативных видов энергии, активно 

внедрять технологии, использующие энергию солнца и ветра. Все возможности для этого у нас есть. К 2050 

году в стране на альтернативные и возобновляемые виды энергии должно приходиться не менее половины 

всего совокупного энергопотребления». [2] 

В подтверждение этих слов по инициативе Главы Государства 30 мая 2013 года утверждена Концепция 

по переходу Республики Казахстан к «зеленой экономике». В данной концепции чётко обозначены основные 

векторы развития «зеленой» экономики Казахстана, среди которых, основным является развитие 

возобновляемых источников энергии. 

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 4 июля 2009 года № 165-IV «О поддержке 

использования возобновляемых источников энергии» (далее – Закон о поддержке ВИЭ) к ВИЭ относятся: 

энергия солнечного излучения, энергия ветра, гидродинамическая энергия воды; геотермальная энергия: тепло 

грунта, подземных вод, рек, водоемов, а также антропогенные источники первичных энергоресурсов: биомасса, 

биогаз и иное топливо из органических отходов, используемые для производства электрической и (или) 

тепловой энергии [3]. 

 

Таблица 1. Возобновляемые источники энергии 

Источники 

первичной 

энергии 

Естественное преобразование 

энергии 

Техническое преобразование энергии Вторичная 

потребляемая 

энергия 

Земля Геотермальное тепло Земли Геотермальная электростанция Электричество 

Солнце 

 

Испарение атмосферных осадков Гидроэлектростанции (напорные и 

свободнопоточные)  

Движение атмосферного воздуха Ветроэнергетические установки 

Морские течения Морские электростанции 

Движение волн Волновые электростанции 

Таяние льдов Ледниковые электростанции 

Фотосинтез Электростанции на биомассе 

 Фотоэлектричество 

Луна Приливы и отливы Приливные электростанции 

 

Закон о поддержке ВИЭ в Казахстане принят в 2009 году и актуализирован в 2013 году. В принятом 4 

июля 2013г. Законе «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики 

Казахстан по вопросам поддержки использования возобновляемых источников энергии» учтены все 

рекомендации ведущих международных экспертов для развития ВИЭ в Казахстане и лучшие мировые 

практики. В частности, изучен зарубежный опыт развития сектора ВИЭ на примере Дании, Германии и 

Испании. 

Казахстан принял решение развивать сектор ВИЭ в оптимальное время, когда технологии ВИЭ достигли 

определенной зрелости в международном масштабе и снижены в стоимости. Основными видами ВИЭ 

определены ветровая энергетика (не менее 50% от всех видов ВИЭ), солнечная (не более 25%), малые 

гидростанции и биогазовые установки. 

Не секрет, что государство не в силах в полной мере осуществлять развитие отрасли в одиночку. 

Основной функцией государства в сложившейся ситуации остается создание благоприятных условий для 
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привлечения инвестиций в сферу ВИЭ. Для этого в Законе о поддержке ВИЭ прописан ряд инструментов 

поддержки отечественных и зарубежных инвесторов. 

Государственная поддержка включает: 

 Преференциальные фиксированные тарифы на электроэнергию для объектов ВИЭ сроком на 15 лет с 
ежегодной индексацией по инфляции. Проект закона «О зеленой экономике» предусматривает улучшенные 

процедуры и методологию для разработки и пересмотра тарифов, обеспечивая более частый пересмотр и 

лучшую методику для установления уровня тарифов. 

 Обязательное подключение объектов по использованию ВИЭ к сетям энергопередающей организации. 
Сетевая компания должна покрыть все затраты по подключению объекта ВИЭ (включая усиление сети), кроме 

затрат на линию электропередачи между электростанцией и сетью, а также другими компонентами на стороне 

нового производителя электроэнергии. 

 Приоритетная передача электрической энергии, произведенной с использованием ВИЭ. 

 Обязательная покупка РФЦ электроэнергии, произведенной с использованием ВИЭ. Проект закона «О 
зеленой экономике» предусматривает увеличение краткосрочной ликвидности РФЦ через создание Резервного 

фонда. 

 Освобождение ВИЭ от платы за передачу электроэнергии по сетям. 

 Освобождение от ответственности за балансирование для отдельных производителей ВИЭ; 

Специальная балансирующая группа для всех ВИЭ. 

 Отсутствие лицензирования на генерацию. 
Кроме механизмов государственной поддержки согласно законодательству по возобновляемой 

энергетике, проект ВИЭ может также воспользоваться льготами, предназначенными для любых видов 

инвестиционной деятельности: освобождение от таможенных пошлин; государственные натурные гранты; 

преференции по налогам и инвестиционная субсидия. 

Доступна также государственная поддержка субъектов в области индустриально-инновационной 

деятельности, при условии включения проекта строительства электростанции на основе ВИЭ в Карту 

индустриализации (согласно закону «О поддержке индустриально-инновационной деятельности»), например, 

безвозмездное предоставление земли и др. 

Вдобавок к представленным выше механизмам государственной поддержки местные и иностранные 

инвесторы обеспечены полной и безоговорочной защитой своих интересов и прав согласно Конституции 

Республики Казахстан, Закону «Об инвестициях» и другим нормативным актам, а также согласно 

международным договорам, ратифицированным Республикой Казахстан (таким как Соглашение 

Энергетической Хартии, Торговые договора и др.), включая: 

 компенсацию потерь от противоречащих законодательству Республики Казахстан решений 

государственных органов или чиновников; 

 гарантию стабильности условий контрактов между Инвестором и государственными органами, кроме 
изменений, достигнутых через обоюдное согласие; 

 гарантию стабильности в случае законодательных изменений, включая изменения в Налоговый кодекс 
и законодательство по трудоустройству иностранной рабочей силы; 

 гарантию прав Инвестора в исключительном случае национализации и конфискации имущества. 
Несмотря на то, что электроэнергия и тепло, получаемые от различных ВИЭ, сегодня, как правило, 

дороже, чем от традиционных источников, существует значительный рынок, где использование ВИЭ 

конкурентоспособно. Это, прежде всего, относится к регионам, где источником энергии является дорогое 

привозное топливо, рекреационным зонам, где на первый план выступает экологическая чистота ВИЭ. 

Указанные меры поддержат развитие сектора ВИЭ в Казахстане, а также помогут привлечь инвестиции в 

электроэнергетическую отрасль и поспособствуют экологической безопасности нашей страны. 
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ПУТЬ К ЛИДЕРСТВУ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ С ПОМОЩЬЮ КАЙДЗЕН 

 

В условиях кризиса всегда идут поиски новых моделей деятельности предприятий, управления 

изменениями, отношений с персоналом. Одной из самых эффективных концепций отношения производства и 

человека является концепция Кайдзен. 

В Послании народу Казахстана Президент Н.А. Назарбаев поставил задачу до 2050 года войти в топ-30 

высокоразвитых стран. Глава государства отметил, что необходимо внедрять современные инструменты 

менеджмента и принципы корпоративного управления в государственном секторе. В этом направлении 

отмечается позитивная тенденция.  

Со вступлением Казахстана в ВТО система Кайдзен, направленная на повышение эффективности 

и оптимизацию бизнес-процессов, будет необходимостью для отечественных предприятий. Кайдзен 

требует системного подхода и немалых финансовых вложений. К примеру, чтобы внедрить Кайдзен на 

предприятии, руководителю потребуется ежедневно выплачивать около $1 тысячи долларов и выше. Однако 

это разумные вложения, некий «бодрящий душ» для умирающего бизнеса или организации. К сожалению, 

Кайдзен в Казахстане не получил такой популярности, как в европейских странах, но после вступления страны 

в ВТО это станет не роскошью, а необходимостью.  

В ближайшие два года Кайдзен будет внедряться в отечественный нефтесервис, именно ему сейчас 

требуется оптимизация бизнес-процессов, чтобы составить достойную конкуренцию иностранным партнерам. 

Кайдзен необходимо рассматривать не как оригинальную систему менеджмента, а как методику или 

программу, например, реализованную в рамках программ менеджмента качества. Так, например, Кайдзен 

может оказаться весьма полезным в системах менеджмента качества на основе международного стандарта ИСО 

9001. Как известно, этот стандарт стал чрезвычайно популярным во всем мире (более миллиона компаний 

внедрили его) и выдержал несколько переизданий. Учитывая то, что требование стандарта ИСО 9001 по 

постоянному улучшению вызывает наибольшие затруднения у пользователей, то выбор Кайдзена в качестве 

инструмента улучшений может стать удачным решением. И это не случайно, так как с японского языка Кайдзен 

можно перевести как «постоянное улучшение». 

Впервые философию бережливого производства Кайдзен стали применять в Стране восходящего солнца 

ещё в годы восстановления после Второй мировой войны в ряде японских компаний, включая Toyota. С тех пор 

философия стала распространяться по всему миру, и особенно популярной стала после выхода в 1986 книги 

«Кайдзен» МасаакиИмаи. Правда, в ней было больше теоретических изысканий, чем практических, потому 

ещё несколько специалистов-практиков совершенствовали методику. Эта философия фокусируется на 

непрерывном улучшении процессов производства и разработки, вспомогательных бизнес-процессов и 

управления. Кайдзен подразумевает постоянное улучшение и приверженность всех сотрудников предприятия – 

от высшего руководства до рядовых рабочих. При этом реализация Кайзден на предприятии требует 

относительно небольших материальных затрат. 

Принципы Кайдзен – это фокус на клиентах, непрерывные изменения во всех сферах организации 

производства, честное признание проблем, пропаганда открытости между отделами компании, создание 

рабочих команд, развитие самодисциплины сотрудников предприятия, самосовершенствование каждого из них. 

Компании, следующие философии Кайдзен, и их сотрудники показывают впечатляющие результаты в работе. 

21 августа 2015 года, в фонде «Даму» в г.Алматы стартовал пилотный проект поддержки малого и 

среднего бизнеса с помощью внедрения на практике философии Кайдзен. В течение 8 месяцев избранные 

предприятия города будут учиться оптимизировать свои производства, чтобы улучшить их эффективность. В 

Фонде «Даму» решили помочь казахстанским предприятиям оптимизировать производство по японской 

методике. Пилотный проект был запущен совместно с Японским агентством международного сотрудничества в 

области поддержки МСБ в Казахстане (JICA) и Казахстанско-японским центром развития человеческих 

ресурсов (KJC). 

Предпринимателям важно не только оказание государственной финансовой поддержки в виде субсидий 

кредитов, гарантий залога и льготных кредитов, но,не менее важным в развитии бизнеса является повышение 

компетенции предпринимателей.  Японская философия затрагивает очень простые вещи, которые применяются 

для оптимизации производственного процесса. Но в результате Кайдзен дает существенный эффект повышения 

производительности. Например, на одном предприятии работали 120 человек. Благодаря внедрению Кайдзен 

компания смогла оптимизировать штат до 70 человек и при этом повысить производительность на 30%.  

В результате внедрения бережливого производства компании ждет повышение производительности, 

улучшение качества оказываемых услуг или товаров, снижение расходов, повышение безопасности на 

предприятии. 

В частности, для начинающих организаций весьма полезным может оказаться инструмент 5S из 

Кайдзена, также называемый методом упорядочивания. Заметных улучшений можно достичь через наведение 

элементарного порядка на рабочих местах. Этого также требует стандарт ИСО 9001. Порядок на рабочем месте 

позволяет снизить уровень брака, количество инцидентов, потери времени, сырья и т.п., а также повысить 

управляемость.  
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Основной смысл Кайдзен заключается в работе по устранению семи видов потерь, возникающих в 

процессе производства и не составляющих для клиента никакой ценности, но ведущих к увеличению 

себестоимости продукта. 

Потери от перепроизводства – производить больше, чем требует заказчик. Работа на склад наиболее 

распространенное явление на наших предприятиях. Замороженный в готовой продукции капитал расценивается 

как будущий доход. Однако стремительное ужесточение требований потребителя не гарантирует, что 

произведенная сегодня продукция будет востребована и завтра. Под большим вопросом и сохранение качества 

продукции в процессе хранения. Таким образом, «будущий доход» превращается в груду неликвидов, которые 

создают ряд проблем, связанных с последующим списанием и утилизацией. 

Излишние запасы – заказывать больше, чем требуется. Нестабильная ситуация на рынке, отсутствие 

доверительных, взаимовыгодных отношений с поставщиками ставит наших производителей перед нелегким 

выбором: заказывать больше, чем требуется, или затягивать выпуск продукции из-за отсутствия сырья и 

комплектующих. Запасы, возникающие в процессе производства, так называемые межоперационные запасы, у 

нас относят к незавершенному производству и тоже расценивают как вложение капитала. 

Потери от передвижения – излишняя ходьба, манипуляции, перемещения. Основываясь на собственных 

наблюдениях, среднее расстояние, которое приходится проходить нашему рабочему каждую смену – 4 

километра, в пересчете на время – 1 час потерянного времени. И это в пределах участка или даже рабочего 

места. Казалось бы, что значит сделать два-три шага за инструментом? Но в масштабе дня, месяца, года эти 

шаги складываются в километры и километры потерь.  

Излишняя транспортировка – передвижение материалов, комплектующих, продукции, информации. 

Самым ярким, неоднозначным и впечатляющим примером борьбы с этой потерей для меня явилось решение 

Тайского завода по производству пластиковых окон. Для проведения промежуточной операции 

комплектующие транспортировались на завод поставщика. Расстояние транспортировки составляло в общей 

сложности 14 километров. Руководством завода было принято решение разместить на своей территории 

оборудование и персонал поставщика, осуществляющий данную операцию. 

Потери на чрезмерную обработку – операции, производящие бесполезные для заказчика свойства 

продукта. Именно в устранении данной потери лучше всего проявляется ориентированность японского 

менеджмента на клиента. Выявить данную потерю можно только в месте применения продукции – у конечного 

пользователя. Решение о функциях продукта, необходимых клиенту, без участия клиента приводит к 

увеличению себестоимости и напрямую отражается на конкурентной привлекательности продукции. Например, 

потери происходят, когда рабочие пытаются достичь гораздо большей точности обработки, чем требует 

следующий процесс. 

Потери на ожидание работниками предыдущей или последующей операции, материалов, 

комплектующих или информации, а также вытекающий из этого простой оборудования. Неравномерное 

движение продукции в потоке, когда последующая операция производится быстрее или медленнее 

предыдущей, приводит к потерям времени. Даже если кажется, что рабочий трудится не покладая рук, 

фактически в это время он просто наблюдает за оборудованием. 

Потери, связанные с браком и дефектами, составляют значительную долю в себестоимости. На создание 

бракованной продукции, которая не будет продана, и создание качественной продукции требуются одинаковые 

ресурсы. В случае, когда принимается решение о переделке или доработке бракованной продукции, 

затрачиваемые ресурсы увеличиваются в разы. Решение проблемы по выявлению дефектов на начальных 

этапах производства затрудняется ориентацией рабочих на количество, а не на качество. Сокрытие брака в 

процессе производства является повсеместным, что приводит к выявлению дефектной продукции только на 

стадии контроля ОТК. 

Реализация этих шагов позволяет взглянуть по-новому на ситуацию, сложившуюся на рабочем месте и 

во всей организации и ставшую привычной. Для успешного изменения ситуации на наших предприятиях и 

подготовки к применению инструментов Кайдзен нам нужно научиться смотреть на производство глазами 

клиента и относиться к этим потерям, как к тому, что мы действительно теряем, а не искать оправдание в 

технологии, менталитете, экономической ситуации. Все сказанное отражает лишь малую часть философии 

Кайдзен. Только погружаясь в суть через реализацию инструментов, изменение отношения, мышления и 

подходов к созданию ценности для потребителя можно понять неограниченность возможностей для 

совершенствования и развития. 

Главное преимущество 5S заключается в том, что наводимый порядок обеспечивает основу для создания 

трудовой дисциплины и вовлечения всех сотрудников в программы улучшений. 

Другой инструмент Кайдзена – цикл PDCA («Планирование-Выполнение-Проверка-Действия по 

улучшению») имеется также в ИСО 9001 и может быть применен практически к любой деятельности. Суть 

этого инструмента заключается в непрерывном последовательном выполнении этапов, от планирования к 

исполнению запланированного, далее от проверки результативности и проблем реализации планов к внедрению 

улучшений через устранение причин выявленных проблем. Предполагается, что выполнение цикла PDCA 

никогда не прекращается, так как проблемы будут всегда.  

Наиболее сложная часть в цикле PDCA - это выявление причин возникших проблем. Для этой цели 

Кайдзен предлагает применять методы 5W и 5M. Свое название метод 5W получил от заглавных букв 

вопросительных предлогов английского языка:What? (Что?), Who? (Кто?), When? (Когда?), Where? (Где?), 
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Why? (Почему?). Иногда предлагают добавить еще один предлог: How? (Как?). Предполагается, что, задавая 

последовательно эти вопросы приблизительно пять раз, можно дойти до истинной причины проблемы.  

Другой метод 5M получил свое название от 5 (пяти) предполагаемых источников проблем: Machine 

(Оборудование), Men (Люди), Material (Сырье), Method (Метод), Measurement (Измерение).  

Необходимо последовательно подвергнуть анализу все составляющие из 5М, тогда будут рассмотрены 

практически все возможные источники причин возникновения проблем. Ни цикл PDCA, ни метод 5S, ни любой 

другой метод улучшений невозможно реализовать без вовлеченности всех сотрудников. Поэтому Кайдзен, как 

впрочем, и ИСО 9001, требует организовать сотрудников в команды по улучшению, например, команды 

Кайдзен, кружки по качеству или рабочие группы по качеству. В установленное время участники команд 

собираются специально для поиска решения проблем или вопроса в области качества. В результате 

вырабатываются рекомендации и предложения для высшего руководства касательно вопросов улучшений 

деятельности организации. Кайдзен, ИСО 9001 и «Шесть сигм» предполагают широкое использование 

инструментария для реализации программ по постоянному улучшению. Начинающим организациям 

рекомендуется сначала внедрить семь простых инструментов качества:  

• Контрольная карта (Шухарта); 

• Гистограмма;  

• Диаграмма Парето;  

• Причинно-следственная диаграмма;  

• Контрольный лист;  

• Блок-схема процесса; 

• Диаграмма рассеивания. 

Вершиной Кайдзен принято считать методы JIT (точно во время) и Lean (бережливое производство). По 

сути своей мы имеем дело не с двумя, а с одним методом бережливого производства, изюминка которой 

заключается в исключении любых запасов как внутри, так и вне производственного цикла. Достижению этой 

цели мешает как неразвитая система поставок, так и неоптимизированные бизнес-процессы. Самая трудная 

часть бережливого производства относится к организации своевременных и точных поставок, что связано с 

существующей нерациональной системой логистики. Но неоптимизированные бизнес-процессы внутри 

организации полностью связаны с недостатками знаний и навыков в вопросах менеджмента процессов. 

Понятие Кайдзен является неотъемлемой частью повседневной жизни японцев. Нацеленность на 

постоянное улучшение пронизывает все действия жителей Страны восходящего солнца, как на работе, так и 

дома, – небольшие улучшения каждый день ведут к значительным изменениям в перспективе. Данный труд 

обобщил многолетний опыт японского менеджмента в единую концепцию, понятную на Западе. Однако 

философия Кайдзен так и не получила достойного развития, ограничившись, преимущественно, сухим 

применением инструментов. И даже несмотря на это, западные компании продолжают получать впечатляющие 

результаты от Кайдзен. 

В простоте инструментов Кайдзен заложена неизбежная эффективность их применения. Именно за счет 

простоты эти инструменты могут применяться всеми сотрудниками на всех уровнях предприятия.Одним из 

таких простых инструментов, являющимся тем не менее фундаментальным и применимым повсеместно, 

является 5S. Суть инструмента заключается в реализации пяти шагов, направленных на поддержание порядка. 

Реализация этих шагов позволяет взглянуть по-новому на ситуацию, сложившуюся на рабочем месте и во всей 

организации и ставшую привычной. 

Все сказанное отражает лишь малую часть философии Кайдзен. Только погружаясь в суть через 

реализацию инструментов, изменение отношения, мышления и подходов к созданию ценности для потребителя 

можно понять неограниченность возможностей для совершенствования и развития. 

Сформированное в нас стремление получить все сразу, здесь и сейчас является на сегодняшний день 

самым значительным барьером на пути к реализации Кайдзен казахстанскими предприятиями. Надежда на 

мгновенный результат и отношение к Кайдзен, как к очередной «таблетке счастья» идет в разрез с самой сутью 

философии. 

В условиях рыночной экономики любой субъект бизнеса стремится к улучшению своей деятельности и 

максимизации прибыли. Поэтому они должны анализировать свои затраты и искать пути их снижения, а также 

организовать производственную систему так, чтобы она работала эффективно. Эффективность же системы 

достигается путем внедрения программ по улучшению всех функций бизнеса, начиная от производства 

заканчивая  высшим руководством. 

Для того, чтобы успешно развивать предприятия в условиях конкуренции, которые с каждым днем 

становятся только жестче, нужно начинать с простого и двигаться малыми шагами, ведущими к долгосрочному, 

устойчивому эффекту. И тогда, не исключено, философия Кайдзен станет для нас таким же естественным и 

обыденным явлением, как для японцев. 

В Казахстане Кайдзен внедряется с разной степенью успеха как минимум десять лет. За это время по 

отдельным показателям удалось добиться улучшений на 60%, интенсивности производительности в два раза, 

эффективности производства на 70%, расширить ассортимент продукции в 4 раза, снизить текучесть кадров за 

счет улучшения условий работы и общей атмосферы на рабочих местах. Казахстанские компании постепенно 

внедряют Кайдзен в основном в своих офисах по принципу 5S:  

- повышения уровня качества продукции, снижение количества дефектов;  
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- создания комфортного психологического климата, стимулирования желания работать;  

- повышения производительности труда (что, в свою очередь, ведёт к повышению прибыли предприятия 

и соответственно повышению уровня дохода рабочих). 

Внедрение бережливого производства возможно в компаниях любой специфики, от банковских 

организаций до военной промышленности. Более того, в таких отраслях, как ВПК, железнодорожная сфера 

энергетика или атомная промышленность бережливое производство является основой функционирования 

большинства предприятий, так как без использования системы бережливого производства ни одна компания не 

может успешно соперничать с конкурентами, а тем более, лидировать в своей сфере.  
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО ЭТАПА РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА 

 

Наше общество имеет ряд социально-экономических проблем на этапе развития современного общества. 

Казалось бы, прогресс и смещение акцентов в сторону информационных технологий должны были 

положительно сказаться на состоянии общества. Однако, результат оказался неоднозначным. На сегодняшний 

день глобальными проблемами общества, которые влияют не только на экономику, но и на все общество в 

целом, можно считать : угрозу экологии, перенаселение, недостаток энергоресурсов. Ранее человечество 

больше всего опасалось стихийных бедствий и атомной войны, но сейчас основная проблема-это возможная 

экологическая катастрофа. Человечество начало осознавать всю глубину нависшей над ним смертельной 

опасности. Мы столько взяли от природы, что ждать от нее милостей уже не приходится. Опасное для жизни 

человека загрязнение среды его обитания, постепенное исчерпание природных ресурсов и ряд других факторов 

вызвали глобальный экологический кризис, создали угрозу самому существованию человечества. По 

некоторым подсчетам, человечество до 2500 года израсходует запасы всех металлов. Экологическая угроза 

ныне столь велика, что может быть поставлена в один ряд с опасностью ядерной войны.  К экологическому 

кризису относится: дефицит основных природных ресурсов, возможные природные и геологический 

катаклизмы, опасные последствия загрязнения природной среды для здоровья человека и живых организмов 

планеты, новые более разрушительные формы экономических и социально-экологических конфликтов. Все 

более опасные размеры принимает загрязнение атмосферы Земли: в нее ежегодно выбрасывается 250 млн. т. 

пыли, 70 млн. куб. м. газа, 145 млн т. двуокиси серы, 1 млн. т. соединений свинца, десятки тысяч тонн 

фтористых и хлористых соединений. Это ведет к усилению "парникового эффекта", сокращению и разрыву 

озонового слоя земли. Побочные результаты производственной деятельности попадают в гидросферу – океаны, 

моря, реки, подземные воды. В ряде стран. В мировой океан ежегодно попадает более 100 млн. т. нефти и 

нефтепродуктов. Лесные массивы планеты уступают место пашне. Углерод, сконцентрированный в биомассе 

леса, стал высокими темпами циркулировать в атмосфере в виде углекислоты. Биосфера работает на пределе. 

На этой основе могут возникать глубокие необратимые сдвиги в физическом состоянии человека, в 

наступлении на него новых, все более опасных болезней. Страдают не только люди, но и весь растительный и 

животный мир планеты. Истреблено 40 % лесов Латинской Америки, 50 – Африки, 60 – Индии. Специалисты 

утверждают, что в связи с деградацией природной среды ежегодно исчезает 10 – 15 тыс. видов биологических 

организмов. Это означает, что в грядущие 50 лет планета потеряет от четверти до половины своего 

биологического разнообразия, формировавшегося сотни миллионов лет.  Сегодня на земле более 7,4 млрд., к 

2030 году до 10 млрд. Обеспечение продовольствием быстро растущего населения уже стало острой 

проблемой. В странах, где существует постоянная нехватка продовольствия проживает сейчас 2/3 населения 

мира. В них ежедневно страдает более 2 млрд. человек. Плодородные земли в густонаселенных слишком 

интенсивно эксплуатируются, что ежегодно ведет к сокращению их площади на 2 процента (6-7 млн. гектар). 

Не менее быстрыми темпами сокращаются не возобновляемые ресурсы. По некоторым подсчетам, 

человечество до 2500 года израсходует запасы всех металлов. За последние 30 лет загрязнение воды 

увеличилось более чем в 10 раз, а производство возросло в 2,5 раза. Многие специалисты говорят и о проблеме 

загрязнения космоса, так как за последние годы в нем накопилось множество уже не нужных нам объектов, 

многие из которых нельзя возвратить на Землю это может вызвать серьезные и непоправимые последствия. Для 

решения всех этих проблем были созданы и создаются новые организации и объединения. Были сформированы 

Всемирная комиссия ООН по окружающей среде, Центр срочной экологической помощи Объединенных Наций 

и другие всемирные экологические организации, проделавшие за 20 лет серьезную работу в области охраны 

природной среды.  Перенаселение одна из самых важных социальных проблем общества. Человечество сегодня 

воспринимает свою огромную численность как норму, полагая что люди при всём своём количестве и всей 
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своей жизнедеятельности не наносят вреда экосистеме планеты, а также что люди и дальше могут повышать 

свою численность, и что это якобы никак не отражается на экологии, животном и растительном мире, а также 

жизни самого человечества. Но на самом деле уже сегодня, уже сейчас человечество перешло все границы и 

черты, какие могла потерпеть бы планета. Земля не может выдержать такое огромное количество людей. По 

подсчётам учёных, 500 тысяч - это предельно допустимое количество людей для нашей Планеты. Сегодня же 

эта предельная цифра превышена в 15 раз, и по прогнозам учёных к 2100 году может увеличиться чуть ли ни 

вдвое. При этом современное человеческое население Земли по большей своей части даже не задумывается о 

том, какой глобальный вред несёт дальнейший рост численности людей. А ведь рост численности людей - это и 

рост использования природных ресурсов, рост площадей под сельскохозяйственные и промышленные нужды, 

рост количества вредных выбросов, рост количества бытовых отходов и площадей под их складирование, рост 

интенсивности экспансии человека в природу и рост интенсивности уничтожения природного биоразнообразия. 

Человечество сегодня просто обязано сдержать свои темпы роста, переосмыслить свою роль в экологической 

системе Планеты, и взяться за построение человеческой цивилизации на основе безвредного и осмысленного 

существования, а не на основе животных инстинктов размножения и поглощения. Способы борьбы с 

перенаселением : 

1.Ограничение притока новых граждан: 

-Политика ограничения рождаемости — создание юридических или экономических, а также 

религиозных предпосылок для стабилизации количества населения. 

Снижение рождаемости является неотъемлемым следствием экономического прогресса и доступа 

женщин к образованию. Аналитики ООН считают, что для многих бедных стран пороговым уровнем 

образования для женщин, при котором рождаемость снизится на 20%и более, является семилетнее обучение. 

Женщины с более высоким уровнем образования позже создают семью, более склонны не выходить замуж 

вообще, повышение уровня образования женщин увеличивает использование контрацептивных средств, 

способных предотвратить беременность. 

-Ограничение иммиграции в страну. 

2.Отток граждан: 

-Создание условий для эмиграции из страны или для колонизации (заселения пустующих земель). 

Дефицит энергоресурсов может стать причиной краха цивилизации. Запасов нефти, угля и газа в недрах 

планеты человечеству хватит примерно на 170 лет. 

Без этих полезных ископаемых встанут электростанции, остановится производство, станет невозможным 

виртуальный обмен информацией; человечество, лишенное благ цивилизации, окажется на пороге вымирания и 

деградации.  

Но как этого избежать? Разрабатывать альтернативные источники энергии. Наработки в этом 

направлении есть, но транснациональные корпорации тормозят внедрение альтернативных технологий, 

поскольку получают огромные доходы с продажи нефти, используемой при производстве бензина и дизельного 

топлива. 

Но имеется ряд и других социально-экономических проблем, которые не только отражаются на мировом 

обществе, но и на прямую связаны с социумом Республики Казахстан. Одна из них высокая преступность. В 

мире по-прежнему сохраняется высокий уровень преступности. По этому показателю абсолютным лидером 

является Гондурас, где на 100 тысяч человек приходится 90 умышленных убийств. Прослеживается 

закономерность: чем ниже уровень духовности в обществе и степень развития этого социума, тем выше там 

преступность. В Казахстане растет уровень преступности. Только в этом году количество преступлений 

выросло почти на 25 % по сравнению с предыдущим 2014 годом. Функции формирования духовности в 

обществе всегда возлагались на семью, церковь и искусство. Если современные родители станут вкладывать 

своим детям в головы принципы честности и человечности, а литераторы начнут ставить во главу угла не 

тиражи и доходы, а высокую художественность произведений, у нас появится шанс возродить духовность и 

побороть преступность. 

 Изменение шкалы ценностей очень сильно влияют на наше общество. Аргументируя свои действия 

правом человека на свободу выбора, некоторые государства легализовали проституцию и наркотики, формируя 

тем самым в сознании подрастающего поколения новую систему ценностей, где продажа собственного тела 

приравнивается к работе медика и преподавателя, а курение марихуаны становится нормой жизни. Полностью 

открытый доступ в интернет очень отрицательно сказывается на моральных ценностях подрастающего 

поколения. Алкоголизм и наркомания-главное зло в социальном обществе. Это основная из проблем в нашем 

государстве. В органах внутренних дел на профилактических учетах состоит около 126 000 лиц, 

злоупотребляющих спиртными напитками, и 32 000 наркоманов. И это только зарегистрированные.  Цифры 

устрашающие. Чтобы как-то решить данную проблему, в Казахстане постоянно проводится профилактика 

пьянства и алкоголизма. Финансируются различные программы, направленные на формирование трезвого 

образа жизни; оказывается помощь семьям граждан, страдающих алкоголизмом; поддерживаются 

неправительственные организации, пропагандирующие и продвигающие здоровый образ жизни и др. 

В последние годы мировое сообщество столкнулась с беспрецедентной по масштабам и последствиям 

проблемой, которая и сегодня далека не только от своего решения, но и от адекватного осмысления. Речь идет о 

стремительном распространении различных форм социального насилия, среди которых особую социальную 

угрозу представляет экстремизм во всех своих разновидностях и практически во всех сферах 

http://ru.rfwiki.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ru.rfwiki.org/wiki/%D0%9E%D0%9E%D0%9D
http://ru.rfwiki.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.rfwiki.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.rfwiki.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.rfwiki.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://megapoisk.com/legalizatsija-prostitutsii-argumenty-za-i-protiv
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жизнедеятельности общества. Особую опасность в качестве угрозы со стороны экстремизма представляет 

религиозный экстремизм. Религиозный экстремизм неразрывно связан с терроризмом и фундаментализмом. 

Ситуация усугубляется тем, что общество, государство, наука оказались неспособными решительно и 

эффективно отреагировать на всплеск проявлений экстремизма вообще и религиозного экстремизма в 

особенности, полагая, что по мере развития науки религия будет угодить в прошлое. Прилагаемые сегодня 

усилия не приносят желаемого результата. Представляется, что основная причина нерешенности указанной 

проблемы связана со спецификой религиозного экстремизма, с феноменом самой религии и религиозного 

опыта как сложных социальных явлений. Стремительное распространение новых религиозных организаций, 

нетрадиционных культов также усиливает социальную опасность религиозного экстремизма со стороны еще не 

изученных религиозных сообществ. Объективная оценка религиозной ситуации в Республике Казахстан 

затруднена, что объясняется достаточно вескими причинами. Во-первых, государство, хотя законодательно и 

отделила себя от религиозных объединений, не проводит четкой и ясной политики в религиозной сфере. Имеет 

место государственная поддержка отдельных конфессий, а также вмешательство государственных органов в 

деятельность религиозных объединений. Наряду с этим, государство не обладает теми знаниями о реальном 

положении в религиозной области, какими оно располагало до 1991 года. Подтверждением тому является 

отсутствие единых данных по количеству конфессий в Казахстане, по числу религиозных объединений и 

культовых зданий и т.д. Во-вторых, реальная оценка уровня религиозности затруднена в силу того, что 

согласно закону Республики Казахстан «О свободе вероисповедания и религиозных объединениях», верующие 

вправе не предоставлять данные о своей религиозной принадлежности. В-третьих, не поддается строгому 

контролю финансовое, организационное, педагогическое, пропагандистское и иные формы влияния на 

религиозную ситуацию извне. В-четвертых, целый ряд новых для Казахстана религиозных течений, 

околорелигиозных направлений и духовных школ не регистрируются в качестве религиозных, предпочитая 

функционировать как учебные центры, группы оздоровления, коммерческие организации. Подобная тактика 

крайне затрудняет учет влияния таких объединений на общую религиозную ситуацию в Республике Казахстан. 

Никуда не исчезает такая проблема, как  проблема ограниченности продовольственных товаров. 

Задача обеспечения населения планеты продуктами питания имеет давние исторические корни. Дефицит 

продуктов сопровождал человечество на всем протяжении его истории. С ростом населения очень сильно 

растет важность этой проблемы. Наиболее остро проблема дефицита продуктов питания стоит во многих 

развивающихся странах (к ним по статистике ООН относится и ряд постсоциалистических государств).  

Мировое производство сельскохозяйственной продукции сдерживается ввиду ограниченности угодий, причем 

как в развитых, так и в развивающихся странах. Это связано с высоким уровнем урбанизации, необходимостью 

сохранения лесных массивов, ограниченностью водных ресурсов. Наиболее остро проблема дефицита 

продовольствия стоит перед беднейшими странами, которые не в состоянии выделять значительные средства на 

импорт продуктов питания.  

Еще одной из социально-экономических проблем является проблема здравоохранения. Дефицит кадров, 

дефицит лекарств и рост цен на них, проблемы современного медицинского образования, рост цен на 

медицинские услуги даже в государственных учреждений, все это ведет к неналаженной системе 

здравоохранения во всех странах. В последние годы наша страна добилась значительного экономического 

роста, в результате чего было существенно увеличено финансирование отрасли здравоохранения (в два раза за 

последние три года), а также созданы перспективы ее дальнейшего развития. Будучи социально 

ориентированным, государство и дальше намерено уделять серьезное внимание развитию отрасли. Ведь в 

каждом своем новом ежегодном послании Президент Республики Казахстан Назарбаев Н.Ә. делает акцент на 

том , что здоровье-будущее нации. 

Проблема занятости населения является одной из важнейших социально-экономических проблем. 

Занятость неразрывно связана как с людьми и их трудовой деятельностью, так и с производством, 

распределением, присвоением и потреблением материальных благ. Безработица порождается процессами, 

происходящими в масштабах всей экономики страны, она оказывает влияние, ощущаемое в масштабах всего 

хозяйства страны. Практически невозможно найти в мире страну, где нет той или иной разновидности 

безработицы. И Казахстан - не исключение. Численность безработных в январе 2015 года, по оценке, составила 

459,2 тысячи человек, уровень безработицы - 5,0%. Тогда как в Европе-то уровень безработицы составляет 9,5 

процента. По статистике проводимой каждые 5 лет в Республики Казахстан начиная с 2001 года, безработица в 

стане заметно сокращается, что показывает хорошую тенденцию экономического роста населения. 

Однако, несмотря на определенные успехи, в республике имеются еще много нерешенных проблем. Но 

государство делает все возможное для того, чтобы вывести Республику на новый уровень на ряду с развитыми 

странами мира. 
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ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ КАК ОСНОВОПОЛАГАЮЩАЯ УСПЕШНОГО 

БУДУЩЕГО 

 

Аннотация. Статья посвящена значению диверсификации для устойчивого развития экономики в 

современном мире. Рассмотрен вопрос значения для экономики обрабатывающей промышленности. И роль 

государственного протекционизма как один из немаловажных аспектов обеспечения промышленного развития. 

Развитие в современном мире тесно связано с диверсификацией экономики. Существует устойчивая 

корреляция между степенью развития страны и уровнем диверсификации ее экономики. Так, для развитых 

стран характерны высокая степень диверсификации экономики и наоборот отстающим странам характерны 

низкая степень диверсификации экономики. Отсюда мы можем сделать вывод, что диверсификация является 

важнейшим условием современного развития. Если существуют очевидные факты свидетельствующие о тесной 

взаимосвязи уровня диверсификации экономики и общего уровня ее развития, то почему стремление к 

диверсификации ограничено несколькими десятками стран, а большинство развивающихся стран не прилагают 

системных усилий для повышения уровня диверсификации своей экономики? Политика диверсификации 

экономики не приводит к быстрым краткосрочным позитивным результатам, но в долговременном плане 

позволяет достигать устойчивых результатов. Главное преимущество диверсифицированной экономики 

заключается в том, что она имеет более сильный иммунитет от колебаний мировой конъюнктуры. Кроме того 

ставка на диверсификацию экономики позволяет стране решать не только материальные проблемы, но и 

социокультурные. Так, в таких странах более лучше ситуация с подготовкой современных профессиональных 

кадров, так как диверсифицированная экономика создает более разнообразный спрос на них. В результате такие 

страны обладают и более лучшим человеческим капиталом.  

Значение диверсификации производства подтверждается всей мировой экономической историей. Если 

мы возьмем известный статистический анализ мировой экономической истории проделанной Агнусом 

Мэдисоном*, то также можем убедиться, что уже почти двести лет лидирующее положение в мире занимают 

страны с диверсифицированной экономикой и сильно отстают от них страны испытывающие хронические 

проблемы с диверсификацией своего производства. По мнению американского исследователя Дэни Родрика 

уже «В эпоху первой глобализации экономическая судьба наций определялась в основном географией и 

наличием природных ресурсов – за одним важным исключением, которое впоследствии стало вдохновляющим 

примером для всех стран, решивших покончить со своей сырьевой зависимостью. Этим исключением была 

Япония – единственное незападное общество, сумевшее до 1914г. осуществить индустриализацию».[5] 

Действительно можно согласиться с Дэни Родриком и другими исследователями, что изначально Япония 

имела многие черты периферийной экономики. Ее экспорт главным образом составляли такие сырьевые товары 

как шелк-сырец, пряжа, чай, рыба, которые обменивались на промышленные товары. И если структура этой 

торговли и стоящей за ней экономики не менялась бы, то Японию ожидала бы участь других многочисленных 

сырьевых придатков западной экономической системы. [4] Как отмечает Родрик «Если бы экономика Японии 

была предоставлена сама себе, она наверняка бы повторила путь многих других периферийных экономик. 

Однако в Японии существовала группа хорошо образованных и патриотично настроенных бизнесменов и 

торговцев; более того, японское правительство после реставрации Мэйдзи, произошедшей в 1868г., решительно 

взяло курс на экономическую (и политическую) модернизацию, его мало трогали принципы lasses-faire, 

которых придерживались западные политические элиты того времени. В документе, который можно назвать 

первым в истории планом развития, японские власти ясно дали понять, что государство должно играть 

значительную роль в развитии экономики, пусть даже его действия станут «помехой для личных свобод и для 

обогащения спекулянтов». [2] 

Особую роль, которую сыграла японская элита отмечает и известный социолог Питер Бергер. По его 

мнению реформы проведенные в эпоху Мэйдзи являются «завораживающим примером, которую провела 

высокообразованная и вдумчивая японская элита». [1] За достаточно короткий срок в период 60-х и 80-х годов 

XIX века были проведены многие реформы, которые были нацелены на создание современной национальной 

экономики, в основе которой собственное промышленное производство. Благодаря выбранной философии 

развития, в основе которой была идея сильной и самодостаточной конкурентоспособной в мире экономики, 

Япония уже к началу ХХ века стала одним из сильных игроков на мировой арене. На тот период в словаре 

экономистов не было термина «диверсификация», но высокообразованная элита Японии тщательно изучив 

опыт ведущих западных стран пришла к правильному выводу, что только разнообразная, а значит 

диверсифицированная экономика является надежной основой как процветания страны, так и укрепление его 

независимости от других центров мировой экономики и политики.  

Установка на диверсифицированную экономику в основе которой должно быть современное 

промышленное производство японское государство сохранило и после поражение во Второй мировой войне. 

Хотя восстановление Японии способствовало и американское содействие на основе плана составлены 

комиссией под руководством главы оккупационного режима генерала Мак Артура, тем не менее, главная 

заслуга принадлежит самому японскому государству. Прежде всего, проигравшее в войне японское государство 

не согласилось с главной идеей комиссии Мак Артура направленного на демонтаж не только военной, но и 

промышленной основы Японии. В первоначальном варианте после военного восстановления Японии была 
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уготована роль аграрной страны. Но японская элита деликатно, но твердо отстояла свой путь на промышленное 

возрождение и в последствии системно и последовательно проводила в жизнь свою политику экономического 

восстановления и процветания в основе которой должна была быть современная диверсифицированная 

промышленность. 

Успехи Японии в ее экономическом развитии наглядно свидетельствует, что страны второго и третьего 

эшелона развития не только обречены быть сырьевыми придатками стран первого эшелона. Пример Японии 

свидетельствует о наличии альтернативного пути, который также основывается на стремлении развивать 

современную промышленность и в целом диверсифицированную экономику. При такой политики оказывается 

экономика страны, стартовавшая позже может отказаться от естественной специализации на сырье и 

последующие экономические рост и что важно диверсифицированный достижим – даже если страна 

изначально занимала не самое благоприятное место в международном разделении труда. Пример Японии 

свидетельствует, что при умелом сочетании правильных государственных усилий с инициативы 

предпринимательским сектором, а также большого количества дисциплинированных и преданных работе 

людей можно уйти не только с неблагоприятных позиций в мировом разделении труда, но и занять там 

лидирующее место. [2] 

Впоследствии успех Японии в той или иной степени смогли повторить еще несколько стран Юго-

Восточной Азии, что привело к тому, что в современном словаре стало постоянным словосочетание 

«восточноазиатское чудо». 

Изначально все эти страны проигрывали по своему экономическому положению соседним странам, так 

Южная Корея, прежде всего, уступала Северной по промышленному развитию, а также отставала от других 

государств региона. Тайвань был неразвитым отсталым островом Китая куда были вынуждены бежать от 

преследования народной армии Китая гоминьдановцы. Также отсталой частью Малайзии был Сингапур 

будущее которого на момент обретения им независимости почти никто не верил. Не было уготована 

изначальная роль процветающая городу-государству и Гонконгу. История этих стран, которых еще называют 

восточно-азиатскими тиграми также подтверждают экономическую истину: процветают и присоединяются к 

лидирующим государствам лишь те страны, которые несмотря на все трудности смогли обеспечить 

диверсификацию своей экономики. Говоря о необходимости диверсификации Дэни Родрик афористично 

выражает свою мысль следующим образом: «Что вы производите, тем вы и станете. Такова неизбежная участь 

народов. Специализируясь на сырьевых товарах, вы застрянете на периферии мировой экономики. Вы будете 

оставаться заложником изменчивых мировых цен и прозябать под властью малочисленной отечественной 

элиты если же вам удастся наладить производство промышленной продукции и других современных товаров, 

пользующихся спросом, то перед вами откроется возможность сократить разрыв с богатыми странами мира. Вы 

сможете более уверенно противостоять колебаниями на мировых рынках и вместо тех репрессивных 

институтов, за которыми пряталась элита, приобретете представительные институты, требующиеся растущему 

среднему классу». 

В условиях глобализации старая дилемма обостряется или страна вырывается из сырьевой ловушки или 

остается в ее плену. Обвинять лишь только глобализацию в бедах страны означает искажать общую картину 

происходящего, которая является итогом совпадения внешних условий и внутренних усилий. Как показывает 

опыт стран Юго-Восточной Азии решающее значение имеют внутренние усилия. При правильной политике 

государства по взращиванию современных отраслей промышленности, при ответственном и активном участие 

бизнеса в развитие экономики страны и при наличии высокопроизводительного и патриотичного населения 

оказалось возможным так называемое «восточноазиатское чудо». [6] 

Что позволило интегрировать эти усилия? Что обеспечивало понимание необходимости диверсификации 

экономики? По мнению исследователей истории успеха восточноазиатских стран – это, прежде всего, 

интеллектуальный уровень элиты этих обществ. Исследователи также указывают на такое преимущество этих 

стран как общий более высокий, чем у соседей образовательный уровень. Так по мнению американского 

историка - японское общество уже в первой трети девятнадцатого века было одним из самых образованных в 

мире. По подсчетам этого историка Япония в это время входила на ряду с Англией и Нидерландами в тройку 

самых образованных стран мира. [2] 

Но в то же время глобализация резко увеличивает вознаграждение за альтернативные стратегии, о чем 

весьма убедительно свидетельствует опыт Японии, Южной Кореи, Тайваня и Китая.  

Возьмем две наиболее успешные страны региона Южную Корею и Тайвань. В конце 1950-х гг. ни одна 

из них не была существенно богаче многих стран Азии и Африки. Так, Южная Корея была охвачена 

политической нестабильностью и практически была лишена промышленности, которая в основном осталась в 

более развитой тогда Северной Кореи. Ныне такая высокоразвитая страна как Тайвань на момент своего 

образования также в первую очередь являлся аграрной экономикой, экспортировавшей главным образом сахар 

и рис. Однако преобразования, начавшиеся в двух этих странах в 50-ые и особенно в 60-е годы, позволили им 

влиться в число ведущих промышленно развитых стран. С такой же невыгодной позицией в свое время 

стартовал и Сингапур. 

Правительства этих стран определили отрасли, которые были признаны как «приоритетные секторы», и 

выдавали работавшим в них предприятиям щедрые субсидии. В Южной Кореи они в основном представляли 

собой субсидированные займы, осуществлявшиеся через банковский сектор. На Тайване они принимали форму 

налоговых стимулов при инвестировании в определенные секторы. Государства в этих странах фактически 
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играли роль повивальных бабок для новых отраслей: они координировали развитие новых отраслей, 

обеспечивали их необходимыми инвестициями и сочетали метод «кнута и пряника» для стимулирования 

приоритетных отраслей. 

Почему другие развивающиеся страны не могут не также встать на путь стран Юго-Восточной Азии? 

Почему оказалось так сложно последовать стратегии развития юго-восточных тигров? Почему большинство 

стран «третьего» мира по-прежнему живут в нищете, а большинство стран «второго» мира испытывают 

хронические затруднения с переходом к производству современных товаров и услуг? Причин здесь много. Так, 

правительства многих стран «второго» и «третьего» мира уступают своим коллегам из стран Юго-Восточной 

Азии в компетенции и в умении последовательно реализовывать стратегию развития.  

Но дело здесь не только в политике. По мнению Дэни Родрика: «Мы не сможем понять разочарования, 

ощущаемого в остальном мире, не дав должной оценки работе экономистов. Именно им принадлежит главная 

роль в интерпретации экономических успехов и неудач, именно они несут ответственность за те подходы, 

которыми, в свою очередь, руководствуются политики во многих мира».[3] 

Он также отмечает, что: «Путешествуя в 1990-е гг. по развивающимся странам, я поражался тому 

идеологическому пылу, с которым местные политики – особенно латиноамериканские – хватались за эту 

повестку как за единственный путь к экономическому спасению. То, что в Восточной Азии оставалось 

прагматическим признанием силы ценовых стимулов и мировых рынков, в остальном мире превратилось в 

своего рода религию». 

Признавая определенную обоснованность точки зрения Дэни Родрика, а также ряда других современных 

специалистов занимающих критическую позицию в отношении рецептов выдаваемых МВФ и 

аффилированными с ними экономистами мы считаем, что основная проблема развивающихся стран 

заключается не в качестве внешних советов, а способности этих стран не позволяющие им прагматически 

относится к данным советам. И самое главное развивающимся странам не удается создать ценностно-

нормативный порядок, который бы благоприятствовал развитию массовых трудовых и образовательных 

установок соответствующих требованиям современного развития.[3] 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЛИЗИНГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

 

Говоря о правовой природе лизинга, следует точно выяснить, рассматриваются ли отношения между 

всеми участниками лизинга или только лишь договор о предоставлении оборудования во временное 

пользование. В первом случае речь вообще не идёт о каком-либо из классических договоров, поскольку в 

состав всего комплекса правоотношений в качестве его элементов входит слишком много институтов права 

(купля-продажа, временное пользование оборудованием, заем, страхование и т.д.). Специфика договора лизинга 

состоит в том, что стороны этих договоров в данном случае взаимосвязаны и взаимообусловлены. Все попытки 

рассмотреть столь сложную структуру через регулирование какой-либо одной её составляющей приводят к 

нестыковкам и даже к разрушению самой сущности лизинга. 

Вопросы юридической природы лизинга разрабатываются в основном в континентальной Европе. В 

США и Англии усилия направлены на то, чтобы выработать критерии для отграничения на практике договора 

лизинга от различных смежных гражданских правоотношений.  

Содержание этих критериев зависит от того, с каким договором сопоставляется договор лизинга, в каких 

целях производится отграничение и какой орган выносит решение по данному вопросу.  

Закон «О финансовом лизинге» называет обязательные требования, которым должен соответствовать 

договор лизинга. Договор должен быть заключен в письменной форме. В противном случае данный договор 

будет недействительным. 

В названии договора лизинга определяются его форма, тип и вид. Поскольку в договоре лизинга 

содержатся и обязательства других лиц (продавца, поставщика, залогодателя, залогодержателя, гаранта, 
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страховщика, поручителя и др.), то эти обязательства образуются путем заключения с другими субъектами 

лизинга обязательных и сопутствующих договоров. 

К обязательным договорам, кроме договора лизинга, относится договор купли-продажи. Такой договор 

заключается между лизингодателем и продавцом (поставщиком) предмета лизинга. 

Следует обратить внимание на следующее обязательство. Согласно общим правилам об аренде договор 

аренды имущества, предусматривающий переход в последующем права собственности на арендуемое 

имущество к арендатору, заключается в форме, предусмотренной для договора купли-продажи такого 

имущества. Так, для договоров продажи недвижимости предусмотрена письменная форма, причем в виде 

одного документа, подписываемого обеими сторонами с обязательной последующей государственной 

регистрацией. Поэтому и в самом договоре лизинга между лизингодателем и лизингополучателем необходимо 

соблюсти соответствующую форму [1]. 

К сопутствующим договорам относятся: договор о привлечении денежных средств, договор залога, 

договор гарантии договор поручительства. Закон «О финансовом лизинге» не дает исчерпывающего перечня 

всех сопутствующих договоров, по-видимому, исходя из общего принципа о свободе договоров и автономии 

воли. Поэтому возможны и другие, сопутствующие договору лизинга договоры (например, страхования, займа, 

перевозки, различные смешанные договоры и т.д.). Совокупность всех обязательных и сопутствующих 

договоров называется лизинговой сделкой. 

Закон «О финансовом лизинге» также устанавливает, какие условия должны обязательно содержаться 

(являются существенными) в договоре лизинга. 

Кроме того, в договоре лизинга обязательно оговаривается так называемый обусловленный случай, а 

также обязательно должны содержаться указания на наличие инвестирования денежных средств на предмет 

лизинга и на наличие передачи предмета лизинга лизингополучателю. Если эти указания в договоре лизинга 

отсутствуют, такой договор не может быть классифицирован как договор лизинга со всеми вытекающими 

отсюда последствиями. 

Договор лизинга подлежит обязательной государственной регистрации.  

Изменения и дополнения в договоре лизинга подлежат обязательной государственной регистрации, если 

они влекут изменение предмета лизинга, а также срока действия договора лизинга.  

Право временного владения и пользования предметом лизинга переходит в соответствии со статьей 5 

Закона "О финансовом лизинге" к лизингополучателю в полном объеме с момента государственной 

регистрации договора лизинга.  

Государственная регистрация договора лизинга осуществляется в целях подтверждения государством 

прав лизингодателя и лизингополучателя на предмет лизинга  [1]. 

Государственная регистрация договора лизинга осуществляется путем внесения соответствующих 

записей в реестр договоров финансового лизинга движимого имущества. Государственная регистрация 

договора лизинга осуществляется по заявлению лизингодателя либо лизингополучателя. Право временного 

владения и пользования предметом лизинга переходит в соответствии со статьей 5 Закона "О финансовом 

лизинге" к лизингополучателю в полном объеме с момента государственной регистрации договора лизинга.  

Государственная регистрация договора лизинга должна была произведена в течение трех рабочих дней с 

момента принятия документов.  

Если договор лизинга не удостоверен в нотариальном порядке и сторонами (одной из сторон) договора 

лизинга является физическое лицо, являющееся индивидуальным предпринимателем, регистрирующий орган 

обязан проверить подлинность подписей лиц, совершивших сделку, а также соответствие их воли 

волеизъявлению.  

Государственная регистрация договора лизинга, предметом которого является имущество, подлежащее 

обязательной государственной регистрации, осуществляется по месту государственной регистрации предмета 

лизинга органами, уполномоченными осуществлять государственную регистрацию данного имущества  [2].   

Если лизингополучателем является нерезидент Республики Казахстан, не имеющий постоянное 

учреждение, филиал или представительство на территории Республики Казахстан, государственная регистрация 

договора лизинга осуществляется по месту постановки на налоговый учет в территориальном налоговом органе 

лизингодателя.  

Основанием для приостановления государственной регистрации является письменное заявление одной 

из сторон договора лизинга, либо иного заинтересованного лица, оспаривающего договор лизинга. 

Государственная регистрация может быть приостановлена на срок не более 10 дней. Если в течение этого срока 

лицо, оспаривающее договор лизинга, не представит доказательств предъявления им иска, государственная 

регистрация договора лизинга должна быть осуществлена, а при представлении доказательств предъявления 

иска в суд государственная регистрация оспариваемого договора лизинга приостанавливается до разрешения 

дела судом.  

Закон «О финансовом лизинге» обязывает лизингодателя предоставить лизингополучателю предмет 

лизинга со всеми его принадлежностями и документами. Передача же предмета лизинга осуществляется 

продавцом непосредственно арендатору (т.е. лизингополучателю) в месте нахождения последнего. В связи с 

этим арендатор (лизингополучатель) вправе предъявить непосредственно продавцу требования в отношении 

качества и комплектности имущества, сроков его поставки, а также в других случаях ненадлежащего 

http://0.15.140.69/#SUB50000
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исполнения договора купли-продажи продавцом. Если же просрочка допущена по обстоятельствам, за которые 

отвечает арендодатель (лизингодатель), то он отвечает за упущения продавца, как за свои собственные.   

Лизинговая сделка, помимо того, может предусматривать условия по оказанию дополнительных услуг, 

без которых невозможно использовать предмет лизинга. Эти услуги оказывает уже не продавец, а сам 

лизингодатель. К ним, в частности, относятся: 

- приобретение у третьих лиц прав на интеллектуальную собственность, а также товарно-материальных 

ценностей, необходимых в период проведения монтажных и пусконаладочных работ; 

- осуществление таких работ и обучение персонала; 
- подготовка производственных площадей и коммуникаций, услуги по проведению работ, связанных с 

установкой предмета лизинга, и др. 

Все гражданско-правовые риски (случайной гибели или случайной порчи имущества, риск 

несостоятельности продавца (поставщика), риск несоответствия предмета лизинга целям его использования и 

иные имущественные риски) распределяются между субъектами лизинга в соответствии с Гражданским 

Кодексом Республики Казахстан и Законом «О финансовом лизинге». Закон предусматривает основные права и 

обязанности лизингополучателя. Так, он вправе требовать от лизингодателя безвозмездного устранения 

недостатков объекта лизинга и соразмерного уменьшения лизинговых платежей или возмещения своих 

расходов, связанных с устранением недостатков предмета лизинга. Он также вправе требовать от 

лизингодателя исполнения им обязательств по вступившему в законную силу договору лизинга, а в случае их 

невыполнения — через суд возмещения лизингодателям прямых убытков от подготовки к приему предмета 

лизинга, если затраты на такую подготовку были произведены. Лизингополучатель пользуется правом 

временного владения и эксплуатации предмета лизинга. 

Лизингополучатель имеет право с согласия лизингодателя (выраженного в письменной форме) 

производить за счет собственных средств улучшения предмета лизинга, а также заключать залоговые и 

ипотечные договоры. При этом все отделимые улучшения предмета лизинга по общему правилу становятся 

собственностью лизингополучателя. Лизингополучатель при осуществлении финансового лизинга имеет право 

приобретать права собственности на предмет лизинга после выплаты всех лизинговых платежей [3]. 

Лизинговыми называются все компании, осуществляющие арендные отношения независимо от вида 

аренды. Различают специализированные компании, занимающиеся одним видом товаров или группой товаров, 

и универсальные, передающие в аренду самые разнообразные виды машин и оборудования. 

Специализированные компании, как правило, располагают собственным запасом машин и оборудования, 

предоставляемых потребителю. Универсальные лизинговые компании предоставляют арендатору право выбора 

поставщика оборудования, размещения заказа и приемки объекта сделки. 

В качестве лизингодателя обычно выступают лизинговые компании, которые во многих случаях 

представляют собой дочерние компании крупных банков. При этом банки контролируют и независимые 

лизинговые компании, предоставляя им кредиты (как свидетельствует зарубежный опыт за счет этого 

источника формируется до 75% ресурсов лизинговых компаний). Предоставляя ресурсы и участвуя в капитале 

лизинговых компаний, банки косвенно участвуют в лизинговых операциях. Коммерческие банки могут и 

напрямую участвовать в лизинговых операциях, для этого они образуют в своем составе лизинговые службы.  

Внедрение банков на рынок лизинговых услуг связано, во-первых, с тем, что лизинг является 

капиталоемким видом бизнеса, а банки являются основными держателями денежных ресурсов. Во-вторых, 

лизинговые услуги тесно связаны с банковским кредитованием. 

Обладая рядом преимуществ, лизинговые операции являются альтернативой долгосрочного 

кредитования. Банк, выдавая ссуду в денежной форме стремится иметь ее обеспечение. В случае задержки в 

погашении ссуды необходимо осуществить достаточно сложную процедуру реализации имущества, на которое 

могут претендовать и другие кредиторы заемщика. При лизинговых отношениях лизингодатель передает 

объект обеспечения (он же объект лизинга) в распоряжение лизингополучателя, но при этом сохраняет право 

собственности на этот объект. Лизингополучатель - лицо, получающее имущество в пользование по договору 

лизинга [1, ст. 2]. 

 Поставщик (продавец) объекта лизинга - изготовитель машин и оборудования, продающий имущество, 

являющееся объектом лизинга. Кроме того, косвенными участниками лизинговой сделки являются:  

- банки, кредитующие лизингодателя и выступающие гарантами сделок; 

-страховые компании, которые страхуют выданные кредиты на приобретение оборудования от 

возможных рисков неплатежей лизингополучателя лизингодателю, а также производят страхование имущества 

лизингополучателя, брокерские и другие посреднические фирмы.  

При лизинге с дополнительным привлечением средств остро встают вопросы залогового права, 

страхования, различного рода гарантий. Важны также вопросы предоставления технических гарантий 

производителем. 

Существуют три варианта приобретения оборудования при лизинге: 

1) арендодатель платит поставщику и передает арендатору право пользования; 

2) арендатор может договориться о поставке оборудования и тут же продать его арендодателю (но 

поставщику платит арендатор); 

3) арендодатель назначает арендатора своим агентом по заказу товара у поставщика. 
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При первом варианте приобретения оборудования арендодатели часто не хотят, чтобы поставщик был 

поставлен в известность о переуступке, так как они опасаются, что это может сказаться на их 

взаимоотношениях. При втором варианте арендодатель должен быть уверен, что покупка сделана правильно, 

т.е. что товар нигде не заложен, не обложен комиссиями и т. д. В третьем случае надо учитывать, что если арен-

датор действует как агент, то он будет отвечать в случае банкротства арендодателя. 

Арендодатель должен быть уверен, что как только поставщик поставит товар, арендатор будет готов 

принять его, следить за ним и платить за него аренду. Поэтому лизинговая компания особенно заинтересована в 

тесном сотрудничестве с арендатором и в заключении так называемых генеральных соглашений с ним. На 

протяжении всего контракта лизинговая компания осуществляет контроль за правильным использованием 

оборудования . 

В лизинге, кроме того, большую роль играет гарантия того, что к концу контракта оборудование будет 

иметь определенную остаточную стоимость. Для этого существует система страхования остаточной стоимости. 

Как показывает международный опыт, жесткой взаимосвязи между наличием специфического 

законодательства и объемами лизинговых операций нет. Представители одних казахстанских лизинговых фирм 

весьма скептически относятся к усилиям Правительства создать лизинговое право. Например, есть мнение, что 

уже существующего законодательства (при некоторой его корректировке) вполне достаточно для 

функционирования лизинговых компаний, и никаких дополнительных законов не нужно вовсе. Вместе с тем 

Правительство и многие другие лизинговые компании настаивают на том, чтобы вопросы лизинга были особо 

оговорены в национальном корпоративном праве. 

В создавшихся условиях дефицита материальных средств и ресурсов у предприятий развивать лизинг 

крайне сложно. Пока в нашей стране можно использовать в практической деятельности лишь его элементы. 

Следует также учитывать, что лизинг у нас, в отличие от стран Запада, зарождается не как операция внутри 

страны. Наоборот, становление отрасли будет, по-видимому, проходить по пути широкого использования 

международного лизинга, тем более, что определенный практический опыт в этой области уже имеется. 

Главной проблемой, с которой, возможно, столкнется большинство предприятий в ходе переговоров с 

западными лизингодателями, будет проблема платежеспособности и гарантии арендодателя от финансового 

риска. 

Получение оборудования от западных лизингодателей через укрупненные структуры более вероятно как 

ввиду большей гарантированности иностранной фирмы от риска неплатежеспособности казахстанского 

заказчика, так и в связи с открывающимися в этом случае новыми возможностями заключать сложные, 

многоступенчатые сделки. К организационным формам укрупненных внешнеторговых структур можно отнести 

совместные предприятия с западным партнером, торговые дома, включающие наряду с мощной 

внешнеторговой фирмой производственные, банковские, страховые, оптово-розничные, складские, 

транспортные и другие предприятия. 

Проблему неконвертируемости тенге, которая также возникает при проведении операций по 

международному лизингу с участием нашей страны, можно разрешить, осуществляя оплату полученного по 

лизингу оборудования за счет поставок произведенных на нем товаров, т. е. по компенсационному принципу. 

Необходимой составляющей развития лизинга на внутреннем рынке является его финансовое 

обеспечение, что невозможно без поддержки банковских кругов. При высоких темпах инфляции банки 

опасаются обесценивания своих ресурсов и предпочитают осуществлять кредитование краткосрочных 

потребностей предприятий. Коммерческие банки, которые изначально включали инновационные операции в 

число главных направлений своей деятельности, воздерживаются в условиях нестабильности от кредитования 

строительства и оснащения промышленных и сельскохозяйственных предприятий. 

Эффективным может стать использование лизинга в сфере снабжения строительства, это связано с тем, 

что в отрасли велика доля основных фондов. Оборудование, строительных организаций по большей части 

устаревшее и изношенное, а в связи с повсеместным разукрупнением крупных строительных монополистов, 

произошло и распределение оборудования по признаку бывших подразделений организации. В настоящее 

время такие самостоятельные хозяйственные единицы узко специализированы и не обладают возможностью 

расширения сферы своей деятельности на имеющемся оборудовании. Развитие их рационально только в 

области строительства. В дальнейшем, при появлении возможности и потребности в расширении производства, 

строительные организации могут и должны максимально эффективно использовать лизинг для получения 

нового оборудования. 

Предстоит освоить и развить опыт лизинговой деятельности, накопленный зарубежными странами. 

Отечественные компании должны как можно скорее включаться в международное сотрудничество, что, 

безусловно, будет способствовать развитию и укреплению лизинговых отношений у нас и, несомненно, 

приведет лишь к хорошим последствиям. 

Для использования лизинга отечественными предприятиями необходимо провести организационно-

экономический анализ, который бы заключался в выяснении баланса наличия-потребности основных и 

оборотных средств производства, возможности и целесообразности получения или сдачи в аренду 

оборудования. Одновременно следует обучить специалистов предприятий и организаций, прежде всего 

экономических и бухгалтерских служб, а также менеджеров, отвечающих за стратегическую политику 

предприятия, основам лизинговой деятельности. 

С целью эффективного функционирования курсов по переподготовке специалистов необходимо издавать 
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информационные и методические материалы, справочные пособия по лизингу. Полезно также создание 

комплекта документов, который бы содержал юридические и правовые акты, посвященные вопросам 

лизинговых отношений, образцы устава, договоров, внешнеторговые и зарубежные правовые нормы по 

лизингу, список крупнейших лизинговых фирм и банков, проводящих лизинговые операции. 

Исходя из опыта зарубежных стран — в целях ускоренного развития лизинговых фирм, — 

целесообразно ввести для них соответствующие налоговые и другие льготы. Эта мера выглядит особенно 

актуальной в свете оказания государственной поддержки предпринимательству, мелким и средним 

предприятиям, ибо в предстоящий период именно они будут испытывать особые финансовые трудности в 

приобретении машин и оборудования [4].  

Если говорить о лизинге в мировом масштабе, то его специфика за рубежом состоит в продолжающейся 

консолидации, растущей конкуренции, которая заставляет компании расширять поле деятельности, 

диверсифицировать ее, искать новые формы и сферы финансового бизнеса. Для отрасли характерны: бурный 

процесс возникновения новых фирм, исчезновение старых и перестройка существующих. Новые компании 

заполняют пробелы на рынках наукоемких технологий и специальной техники. Банки, которые уже 

приспособились к участию в лизинговых сделках, в свою очередь, расширяют сферу лизинга промышленными 

товарами. 

Лизинговая промышленность все больше ориентируется на обслуживание и диверсификацию. Этому 

способствовала налоговая реформа, заставившая многие компании изменить стратегию, направленную на 

экономический рост. 
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РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

 

Развитие транспортной системы Казахстана является  одним из важных условий дальнейшей 

структурной перестройки  экономики, повышение конкурентспособности отечественных товаров и услуг на 

мировых рынках и интеграции страны. Глобализация  экономических связей в начале 21 века позволяет 

рассматривать транспорт в качестве одного из важнейших интеграционных процессов. Развитие этих процессов 

наряду с международной и внутренней конкуренцией предъявляет к транспорту дополнительные требования по 

ускорению товародвижения, повышения качества транспортных услуг, снижению транспортной составляющей 

в конечной цене продукции. Транспортный комплекс Республики Казахстан в настоящее время обеспечивает в 

целом потребности национальной экономики и населения в транспортных услугах. Основная цель 

государственной политики в транспортном комплексе является формирование транспортной системы, 

способной эффективно и безопасно для человека и окружающей среды удовлетворять возрастающий по объему 

и качественно меняющий спрос на пассажиров и грузов. И таким образом транспортная система , должна, 

прежде всего обеспечить объемный рост спроса на транспортные услуги и его структурное изменение. 

Главными узлами транспортной системы становятся универсальные мультимодальные терминалы, 

обеспечивающие эффективное взаимодействие различных видов транспорта между собой и с 

грузовладельцами. У Казахстана имеется много способов развития транспортного потенциала. И основными 

транспортными линиями являются железнодорожный и автомобильный транспорт так как они развиты хорошо, 

но у нас не особо развиты авиаперелеты и судоходство. Для судоходства у Казахстана нет обширного выхода в 

другие страны через Каспий. 

 
Рисунок.1 «Транспортные магистрали Казахстана» источник: altaynews.kz 
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http://yandex.kz/clck/jsredir?from=yandex.kz%3Bimages%2Fsearch%3Bimages%3B%3B&text=&etext=1021.yv0a-GQlJgD5hgHn_cTGIIotlmpxXA88m-VuD6SHAUrmagcPGsRZC1TKpn-er68thPiFZKCc7EaV_cxQT5HyienQtyMdQTk6Qd_JWDlw6Bk5DtBk5plPgwF1WWA9h1TsGPPMEH1vTUBjDrS5DPprT0qs95STb8_UD-f6ev8GdetcFGMn8e6tMIqVOg6_wlzr.8acd7832ab0267cafa5b8a945eed1878b6ff2cc2&uuid=&state=tid_Wvm4RM28ca_MiO4Ne9osTPtpHS9wicjEF5X7fRziVPIHCd9FyQ&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdFZwcUZLcHo2RVdzX3FlNUctY2NyXzlwMko5UlJwRFh5bk9lVVVWWG96dHhaWTJVekdIZmU3OVc5alZwaDVacHhRcnVZc2FqQWZQOHBfcnNTZ3hYSkFEWEduSFJpMHVFQnAyc2RoQjBwYnVfZ1I2ejI5czhSbE84YlRqS2FFWE1kTDR1YWsxWTgzMw&b64e=2&sign=4e01bd773641fcc528fefdc18b8d662f&keyno=0&l10n=ru
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Республика Казахстан располагает необходимым потенциалом для серьезной переориентации 

внешнеторгового баланса. Этот потенциал заключается в уникальных транзитных возможностях страны: 

*Территория РК расположена на направлении сухопутного моста для грузовых потоков между 

основными макроэкономическими полюсами- странами Европейского Союза и Азиатско-Тихоокеанского 

региона, Америки и Евразии. 

*Сокращение времени доставки транзитных грузов. 

Создание трансконтинентальных магистралей выгодно для международной торговли. Между странами 

Европейского Союза Азиатско-Тихоокеанского региона ежегодно курсирует около 6 миллионов контейнеров. 

Через территорию Казахстана проходят три основных транзитных направления: 

1.Европа – Китай (с участием России) 

2. Европа – Китай (через страны организации экономического сотрудничества) 

3.Россия – Центральная Азия 

Одно из преимуществ железнодорожного транспорта является то, что есть соединительные связи между 

городами, районами и пригородами. 

Но основная проблема для автомобильного транспорта это наличие и качество дорог, идет строительство 

дорог, используют некачественные материала тем самым выходит что асфальт выдерживает только сезон и 

приходится заново ложить. А для водного транспорта у нас нет прямого, открытого коридора через Каспий в 

Европу. Очень мало авиаперевозок так как не открыто большое количество Авиалиний. Осуществиться 

открытие нового транспортного коридора: Западная Европа – Западный Китай[1]. Которая позволит 

переориентировать часть перевозимых товаров из Китай с морского транспорта (45 дней) на автомобильный (11 

дней). 

В целях реализации задач поставленных Президентом Республики Казахстан и эффективного 

использования транзитного потенциала, первоочередными мерами являются: 

*Проведение гибкой тарифной политики на перевозки грузов транзитом по территории Республики 

Казахстан, направленной на привлечение дополнительных объемов транзитных грузов, формирование 

конкурентоспособных тарифных условий в условиях острой конкуренции с альтернативными маршрутами и 

видами транспорта и привлечение дополнительных объемов транзитных грузов. 

*Развитие международного железнодорожного погран-перехода Алтынколь – Хоргос, и международного 

центра приграничного сотрудничества и Свободной - Экономической зоны «Хоргос» Восточные ворота, для 

формирования единого интегрированного транспортно-логистического сервиса и эффективного освоения 

грузопотоков в трансконтинентальном направлении. 

*Ввод в эксплуатацию железнодорожных линий Жезказган – Саксаульская – Бейнеу (988 км), Аркалык – 

Шубаркуль (214 км железной дороги) для увеличения перевозки грузов в европейском направлении и в страны 

Персидского залива. 

*На базе АО «НК «КТЖ», создан национальный мультимодальный оператор, путем объединения в себе 

всех транспортных активов (аэропорты, морской порт Актау, МЦПС СЭЗ Хоргос) используя опыт передовых 

мировых логистических компаний, который должен стать регулятором грузопотоков, обеспечивающим 

загрузку транспортной инфраструктуры и предоставляющим качественный сервис (скорость, сервис, 

стоимость, стабильность, сохранность), направленное на повышение эффективности и конкурентоспособности 

казахстанских транспортных коридоров. 

*Расширение сферы влияния АО «НК «Қазақстан Темір Жолы» на рынке контейнерных 

(мультимодальных) перевозок в стратегическом партнерстве с крупнейшими логистическими компаниями 

Китая и Европы. 

*Создание внутренних и внешних терминальных сетей для консолидации и увеличения качества и 

скорости терминальной обработки грузов. 

АО «НК «ҚТЖ» является крупнейшим транспортно-логистическим холдингом государственного 

значения, входящим в состав активов АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына».[2] Во 

исполнение поручения Главы государства Н.А.Назарбаева по формированию на базе АО «НК «ҚТЖ» 

национального логистического оператора с полным спектром активов и компетенций в управление компании 

были переданы морской порт Актау, Международный центр приграничного сотрудничества «Хоргос» и 

Свободная экономическая зона «Хоргос-Восточные ворота», сеть аэропортов. В качестве национального 

логистического оператора АО «НК «ҚТЖ» решает задачи Стратегии «Казахстан-2050» по развитию 

транзитного потенциала и увеличению транзитных перевозок через Казахстан к 2020 году в 2 раза, а к 2050 

году - в 10 раз. Учитывая изменения внешней среды и расширение спектра деятельности компании 26 ноября 

2015 года Советом директоров АО «НК «ҚТЖ» утверждена Стратегия развития АО «НК «ҚТЖ» до 2025 года. 

Для реализации поставленных стратегических целей, а также учитывая существующие возможности и 

ограничения, АО «НК «ҚТЖ» сфокусируется на 8 блоках стратегических инициатив: 

1. Развитие функции продаж на внутреннем рынке. 
2. Повышение утилизации собственных вагонов. 
3. Развитие контейнерного транзита. 
4. Повышение эффективности пассажирских перевозок. 
5. Повышение операционной эффективности. 
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6. Развитие проектного офиса (для повышения эффективности и сокращения срока реализации 
стратегических инициатив). 

7. Изменение системы государственного регулирования. 
8. Поддержка Китаем транзита через Казахстан. 

К 2025 году АО «НК «ҚТЖ» должно стать интегрированной транспортно- логистической компанией, в 

число задач которой, помимо роста акционерной стоимости, входит реализация государственной стратегии по 

организации транзитных транспортно-логистических услуг. При этом, компания решит задачу повышения 

показателя EVA до ~ 359 млрд. тенге в уже к 2020 году. Строительство железнодорожной линии «Жетыген-

Хоргос» – один из крупнейших проектов транспортной отрасли Казахстана. Магистраль имеет важное 

стратегическое значение. Реализация проекта обеспечит решение следующих важнейших стратегических 

задач: 

*расширение возможностей реализации экспортного потенциала страны; 

*создание второго (наряду с погранпереходом Достык) транзитного сухопутного сообщения в 

направлении Европа – Азия по территории Республики Казахстан; 

*значительное сокращение расстояния перевозок экспортно-импортных грузов. 

Новая железнодорожная линия Хоргос – Жетыген – это прорывной проект, позволяющий сократить 

дальность грузовых перевозок: 

*между странами Дальнего Востока (Корея, КНР, Япония) и южными регионами Казахстана, странами 

Центральной Азии, Ираном, Закавказьем и далее на 500км.; 

*между Персидским заливом и Дальним Востоком в комплексе с реализованным в Иране проектом 

новой ж.д. линии Бафк – Мешхед на 1300км. 

И реализация инвестиционных проектов запланированных МИНТРАНСКОМ РК:[3] 

*Трансевропейская магистральная дорога Е40 

*Достык-Алматы- Астана-Москва 

* Урумчи-Кыргызстан-Иран 

Сухой порт KTZE– Khorgos Gateway возведен с целью повышения экспортно-транзитного потенциала 

Казахстана в Евразийском регионе, развития компетенций в сфере глобальной логистики, привлечения 

зарубежных инвестиций, а также является важным звеном в реализации программы Главы государства «Нурлы 

Жол – Путь в будущее». расположен на казахстанско-китайской границе, на казахстанской территории, 

который находится в центре Специальной Экономической зоны «Хоргос-Восточные ворота». 

Основные преимущества сухого порта: 

Быстрое время обработки поездов. 

Безопасность и сохранность груза в соответствии со стандартами DPWorld. 

Информация в режиме реального времени, включая фотографии груза / контейнеров, доступных на 

корпоративном веб-сайте. 

Предоставление новых возможностей для развития бизнеса в связи с удобным расположением 

логистической и индустриальной зон. 

Открытый доступ к широкому рынку (Евразийский экономический союз, Центральная Азия, Китай, 

Европа, Турция и страны Персидского залива). 

28 августа 2015 года подписано Соглашение между Правительством Республики Казахстаном и 

Правительством Республики Сербия о международном автомобильном сообщении. Также, 2 марта 2016 года 

вступил в силу Протокол о внесении изменений в Соглашение между Казахстаном и Кыргызстаном о 

международном автомобильном сообщении от 25 декабря 2003 года предусматривающий введение 

разрешительной системы на перевозки грузов в/из третьих стран между Казахстаном и Кыргызстаном. Кроме 

того, подготовлены к подписанию Соглашения в области международных автоперевозок с Азербайджаном и 

Боснией и Герцеговиной. Проводилась работа по ратификации ранее подписанных соглашений с Австрией, 

Норвегией, Ираном и многостороннего Соглашения в рамках ШОС. Строительство железнодорожной линии 

Боржакты – Ерсай.  В рамках Государственной программы инфраструктурного развития «Нұрлы жол» на 2015-

2019 годы, утвержденной Указом Президента Республики Казахстан Назарбаевым Н.А. от 6 апреля 2015 года № 

1030, предусмотрена реализация проектов «Строительство железнодорожной линии Боржакты – Ерсай» 

протяженностью 14 км и «Строительство вторых путей на участке Шу – Алматы» протяженностью 110 км.  

Так, строительства железнодорожной линии Боржакты – Ерсай направлена на развитие береговой 

инфраструктуры порта Курык и ориентировано на транспортное обеспечение устойчивого грузопотока к 

строящимся береговым объектам компаний АО «КазМунайГаз», АО «Казмортрансфлот», ТОО «ТеңізСервис» и 

ТОО «Ерсай». Кроме того, создание более 3,5 тыс. новых рабочих мест и строительство социальных объектов 

повлечет улучшение социальной сферы Карагандинской, Кызылординской, Актюбинской, Мангистауской и 

Костанайской областей. Немаловажным является дальнейшее расширение географии перевозок грузов, для чего 

будет проведена работа по подписанию новых соглашений в области международных автоперевозок с Данией, 

ОАЭ и Португалией. 

В итоге можно сказать что одно из важнейших задач открытие и развитие транспортных коридоров 

которые позволять Казахстану торговать своими ресурсами и закупать необходимые у Иностранцев тем самым 

улучшить торговые и экономические отношения. На данный момент принято очень много стратегий 

исполнение и реализация которых позволит Казахстану развивать экономические отношения и поднять их на  
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новый уровень, а также приобретение необходимых зарубежных ресурсов. Открываются много 

трансмагистралей. 
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АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РЕСПУБЛИКЕ 

КАЗАХСТАН 

 

Главным условием для экономического роста любой страны, особенно в после кризисный период, 

является частное предпринимательство. Казахстан с первых дней независимости стремился к созданию 

рыночной экономики, основанной на защите частной собственности и поддержке предпринимательских 

начинаний.  

Политика по поддержке малого и среднего предпринимательства и создание благоприятных условий для 

его развития является главным в государственной экономической политике Казахстана. Поддержку 

предпринимательства государством наглядно показывает: упрощение процедуры регистрации 

предпринимателей, снижение налогов, легализация собственности, упрощение процедур и разрешений в 

государственных учреждениях, облегчение доступа к кредитам и другие [1]. 

Число зарегистрированных субъектов малого и среднего бизнеса в 2015 году увеличилось на 47% по 

сравнению с 2014 и составило 1 289,7 тыс. единиц (2013г. – 879,9). 

В структуре действующих субъектов малого и среднего предпринимательства, большую часть занимают 

индивидуальные предприниматели (ИП). На 1 января 2016 года их число составило 930077 единиц или 69% от 

общего количества действующих предпринимателей. Число крестьянских (фермерских) хозяйств (КФК) 

составило 181030 единиц или 22%, число юридических лиц – предприятий малого предпринимательства 175679 

или 9% от общего количества активных предпринимателей. 

1) Число индивидуальных предпринимателей в стране за восемь лет увеличилось на 78%. При этом доля 
ИП среди действующих предпринимателей постепенно увеличилась с 39% в 2013 году до 72% в 2015 году. 

2) Число крестьянских (фермерских) хозяйств увеличилось на 14%. Доля КФК среди действующих 
предпринимателей снизилось: если в 2013 году она составляла 31%, то в 2015 году – 14%. 

3) Число предприятий малого и среднего предпринимательства увеличилась на 3 раза. Доля этих 
предприятий в числе активных предпринимателей увеличилась на 6% и составила в 2015 году – 13% (Таблица 

1). 

Как видно из таблицы 1, наибольшее количество действующих субъектов малого предпринимательства 

наблюдается в городах республиканского значения Алматы и Астаны, а также в Карагандинской и Южно-

Казахстанской области. Наименьшее число активных субъектов малого и среднего предпринимательства 

действуют в Кызылординской, Северо-Казахстанской и Западно-Казахстанской области. 

 

Таблица 1 – Количество действующих субъектов малого предпринимательства  

единиц 

 в том числе 

юридические лица малого 

предпринимательства 

индивидуальные 

предприниматели 

крестьянские (фермерские) 

хозяйства 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 

Республика 

Казахстан  61076 74 829 175679 660262 694759 930077 158583 152697 181030 

Акмолинская 2 231 2 732 4 828 29074 29757 40998 3 418 3 553 3 564 

Актюбинская  3 527 3 995 7 070 31047 32806 39037 4 297 4 198 4 049 

Алматинская 2 544 3 123 6 423 48110 49357 105719 44776 43657 45529 

Атырауская 2 171 2 728 5 959 29504 31085 38 757 1 532 1 586 1 887 

ЗКО 1 836 2 035 4 277 24674 25627 30 899 3 640 3 637 4 339 

Жамбылская 1 456 1 697 3 891 26653 28493 44 257 15360 15409 15786 

Карагандинская 4 665 6 019 13 889 53368 55419 65 409 4 974 5 764 6 412 

Костанайская 3 020 3 378 5 887 36733 37600 49 607 4 899 4 804 4 719 

Кызылординская 2 106 2 216 4 437 23531 26399 34 363 1 434 1 621 2 778 

Мангистауская 2 341 2 638 5 925 29379 32055 39 928 833 778 1 166 

http://www.railways.kz/
http://mtc.gov.kz/index.php/ru/
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ЮКО 4 773 6 071 12 635 65042 70179 103807 55345 50295 68296 

Павлодарская 2 837 3 398 6 743 27653 28553 34 137 2 944 3 211 3 361 

СКО 1 814 2 250 3 772 20764 20930 27 589 2 881 2 474 2 832 

ВКО 5 330 5 857 8 070 59861 62068 74 724 12234 11684 15929 

г.Астана 6 008 7 553 26 758 51982 56549 72 132 5 9 5 

г.Алматы 14417 19 139 55 115 102887 107882 128714 11 17 378 

П р и м е ч а н и е - данные Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики 

Казахстан [2] 

 

В связи с рядом причин, в первую очередь, из-за разной плотности населения в регионах, число 

предпринимателей неодинаковое. Наибольшее число предпринимателей действует в южных регионах 

республики: в Южно-Казахстанской области (184,7 тыс.ед.), в Алматинской области (157,7 тыс.ед.) и в г. 

Алматы (184,2 тыс.ед.). В этих регионах зарегистрированы 40% всех активных субъектов малого и среднего 

предпринимательства страны.  

С 1 декабря 2013 года вступила в силу норма ЗРК «О частном предпринимательстве», 

предусматривающая использование для целей статистики критерия отнесения к субъектам МСП только по 

численности занятых (ЗРК от 10.07.2012г. №36-V «О внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Республики Казахстан по вопросам сокращения разрешительных документов и оптимизации контрольных и 

надзорных функций государственных органов»). Информация по юридическим лицам малого и среднего 

предпринимательства (МСП) сформирована с учетом данных изменений. 

По данным проведенного обследования в 2014 году количество юридических лиц МСП, активно 

работающих на рынке, составило 79165 единиц, численность занятых в них – 1413,5 тыс. человек.  

На сегодняшний день в стране зарегистрировано почти 922 тысяч субъектов малого и среднего 

предпринимательства. Это на 41% больше, чем в 2010 году (в 2010 году количество активных субъектов малого 

предпринимательства составил 653 тысячи единиц). Доля этого сектора в ВВП страны составляет около 30%. 

Данные ВДС малого и среднего предпринимательства в разрезе ВРП за 2010-2014 годы приведены в 

таблице 2. 

 

Таблица 2 - Доля ВДС малого и среднего предпринимательства в ВРП за 2010-2014 годы 

в процентах 

Регионы 2010 2011 2012 2013 2014 

Республика Казахстан  20,6 17,5 17,3 16,9 26,2 

Акмолинская 24,0 23,4 20,1 19,5 23,1 

Актюбинская  17,7 13,8 14,1 13,5 17,8 

Алматинская 33,1 25,9 24,9 23,7 27,1 

Атырауская 8,1 6,9 7,3 5,8 8,8 

Западно-Казахстанская 32,3 12,6 11,0 13,7 38,8 

Жамбылская 21,0 18,1 16,9 19,3 20,1 

Карагандинская 10,7 10,7 11,1 11,1 12,4 

Костанайская 21,0 20,2 17,7 17,6 23,3 

Кызылординская 14,3 8,7 11,3 10,6 12,0 

Мангистауская 16,1 10,7 10,2 9,7 17,6 

Южно-Казахстанская 21,2 18,7 16,6 16,1 19,7 

Павлодарская 13,3 11,8 11,9 12,1 18,5 

Северо-Казахстанская 25,0 25,3 25,6 25,6 25,2 

Восточно-Казахстанская 16,2 16,7 15,4 14,6 14,2 

г.Астана 28,9 31,5 28,6 29,1 61,8 

г.Алматы 30,2 25,8 25,4 22,3 34,0 

П р и м е ч а н и е - данные Комитета по статистике Министерства национальной экономики 

Республики Казахстан [2] 

 

Как видно из таблицы 2, доля ВДС малого и среднего предпринимательства в ВРП за 2010-2014 годы 

повысилась на 5,6 пунктов. С 2010 по 2014 года увеличение наблюдается в городах республиканского значения: 

Алматы (2010 году – 30,2%, 2014 году – 34%) и Астана (2010 году – 29,9%, 2014 году – 61,8%), а также в таких 

областях как: Западно-Казахстанская (2010 году – 32,3%, 2014 году – 38,8%) и Павлодарская (2010 году – 

13,3%, 2014 году – 18,5%). 

Без развитого малого и среднего предпринимательства сложно говорить о стабильности 

макроэкономической ситуации государств. Вследствие этого, еще на заре независимости малый и средний 

бизнес был определен в Казахстане как важнейший сектор экономики. Всесторонняя поддержка малого и 

среднего бизнеса всегда была приоритетом государственной политики. Именно благодаря этому, несмотря на 

сложную экономическую ситуацию в стране в 1990-е годы, число субъектов малого и среднего 

предпринимательства постоянно росло. В то же время по данным Комитета по статистике Министерства 
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национальной экономики Республики Казахстан, количество действующих предпринимателей увеличилась 

почти во всех областях республики (Рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Структура показателей деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства за 

2015 года, в процентах 

 

2015 год по сравнению с 2014 годом выпуск продукции (в сопоставимых ценах) увеличился на 0,7%, 

численность занятых на 6,3% и количество действующих субъектов на 1 января 2016 года уменьшилось на 

2,3% 

Наиболее распространенный вид деятельности для предпринимателей Казахстана – оптовая и розничная 

торговля, в которой занято 20% действующих предпринимателей, и строительства – 17% действующих 

предпринимателей (Таблица 3). 

 

Таблица 3. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц малого и 

среднего предпринимательства за 2015 г. 

Отрасли экономики Численность 

занятых, 

человек 

Объем произв. 

продук и оказан. 

услуг, тыс. тг. 

Прибыль (убыток) до 

налогообло-жения, тыс. 

тг 

Всего 1 413 460 13 666 247 814 1 557 012 372 

Сельское, лесное и рыбное хозяйство 99 737 368 708 643 383 252 

Горнодобывающая промышленность  25 438 1 560 931 188 824 797 842 

Обрабатывающая промышленность 169 132 1 532 067 555 40 765 173 

Электроснабжение, подача газа, 

кондиционирование 16 691 280 880 183 55 542 890 

Водоснабжение; канализационная система 23 544 78 564 174 -163 182 

Строительство 234 088 2 794 631 785 242 175 253 

Оптовая и розничная торговля;  290 736 3 250 546 015 162 461 942 

Транспорт и складирование 81 252 1 305 857 145 18 749 655 

Услуги по проживанию и питанию 33 795 132 107 306 33 445 428 

Информация и связь 38 242 267 869 620 17 023 298 

Финансовая и страховая деятельность 16 199 182 598 938 42 364 932 

Операции с недвижимым имуществом 72 881 407 483 944 -25 700 402 

Профессиональная, научная и техническая 

деятельность 113 348 958 986 545 94 454 061 

Деятельность в области админ. и вспомог. 

обслужив. 89 620 337 307 129 54 071 908 

Образование 22 922 16 319 417 6 587 517 

Здравоохранение и соц. услуги 17 090 17 759 165 1 947 305 

Искусство, отдых 53 315 108 454 944 -20 177 080 

Предоставл. проч. видов услуг 15 430 65 174 118 8 282 580 

П р и м е ч а н и е - данные Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики 
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Казахстан [2] 

 

Доля предпринимателей работающих в сфере транспорта – 5%, в обрабатывающей промышленности - 

12%. 

Наибольшая численность занятых в МСП приходилась на г. Алматы (308,4 тыс. человек), г. Астана 

(158,4 тыс. человек) и Карагандинскую (112,6 тыс. человек) области. 

Если смотреть на годовой прирост выпуска продукции малого и среднего предпринимательства за 2014-

2015гг. на фоне роста ВВП страны на 1-3% (ВВП - Внутренний валовый продукт – экономический показатель, 

который отражает рыночную стоимость всех произведенных товаров и услуг на территории страны), то 

продукция малых и средних предприятий уменьшилась в конце 2015 года с 102,7% до 100,7%. В результате 

этого, доля продукции предприятий малого и среднего предпринимательства в ВВП страны уменьшилась с 28% 

(2014 год) до 27% (2015 год). Нужно отметить, что большая часть продукции малого и среднего 

предпринимательства выпускается юридическими лицами (88%).  

В целом, с каждым годом увеличивается роль малого и среднего предпринимательства в развитии 

Казахстана. Так за 2010-2014 гг.: 

 Доля зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства в общем числе всех 

предпринимателей страны выросла с 92% до 95%.  

 Число ИП выросло почти в 2 раза, число юридических лиц – предприятий малого и среднего 

предпринимательства увеличилось в 1,3 раза, число КФК увеличилось только на 5%. 

 Численность людей, занятых в малом и среднем бизнесе выросла с 1 876 тыс. человек до 2 555 тыс. 

человек. Это 30% от населения, занятого в экономике. 

 Годовой выпуск продукции малого и среднего предпринимательства вырос в 5 раз – с 1 544 млрд. тенге 

до 8 012 млрд. тенге. 

Это показывает, что предпринимательская деятельность в Казахстане приобретает массовый характер. 

Кроме того, сегодня в стране созданы все условия для занятия предпринимательством и осуществления 

гражданами предпринимательских начинаний.  

 

Список литературы: 
1. Абжанова Д.Ш. Современное состояние малого бизнеса в Казахстане //Вестник Казахского аграрного 

университета им. С. Сейфуллина, 2015, с. 215. 

2. Постановление Правительства РК от 12 мая 2013 г. № 450 «Программа ускоренных мер по развитию 
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ИННОВАЦИЙ КАК ПЕРСПЕКТИВА ЭФФЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ АВТОДОРОЖНЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

Инновационное развитие в дорожном строительстве заключается в использовании наиболее современной 

высокопроизводительной техники, усовершенствовании технологий и применении материалов, 

соответствующих уровню транспортных нагрузок на дорожное полотно и обеспечивающих большую 

долговечность и надёжность автомобильных дорог. Проблемы развития дорожного строительства в стране 

весьма актуальны, учитывая общее состояние дорожных коммуникаций и неуклонно возрастающий уровень 

автомобилизации населения. 

На долю новых знаний, воплощенных в технологиях, оборудовании, человеческом капитале, 

организации производства, в развитых странах приходится от 80 до 95% прироста ВВП [1]. Инновации как 

фундамент научно-технического прогресса определяют конкурентные преимущества как фирмы, так и страны в 

целом. С развитием и освоением достижений НТП, при непрерывном инновационном процессе качественные 

факторы роста становятся преобладающими. 

Инновации оказывают комплексное воздействие как на количественные, так и качественные параметры 

экономического роста. Влияние инноваций на темпы экономического роста проявляется как следствие 

повышения производительности труда и капитала. 

Высокое качество экономического роста предполагает преобладание в его структуре инновационного 

фактора, имеющего воплощение в виде новых товаров, услуг, технологий, форм организации, методов 

управления, изменения в качестве рабочей силы. 

В настоящее время потребность в инновационном развитии транспортных и дорожных предприятий 

определяется влиянием следующих фундаментальных факторов: 

• планируемым масштабным строительством местных дорог для соединения населённых пунктов с 

опорной сетью дорог, что является одной из приоритетных задач Государственной программы развития и 

интеграции инфраструктуры транспортной системы Республики Казахстан до 2020 года. 
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• продолжающимся бурным ростом численности парка транспортных средств, объемов грузовых и 

пассажирских перевозок автотранспортом, что требует пересмотра требований к основным потребительским 

свойствам автомобильных дорог, высокой подвижностью населения, интенсивностью движения транспортных 

потоков, способствующих существенному увеличению уровня загрузки дорог и появлению транспортных 

заторов, особенно в зонах влияния мегаполисов, что требует ускоренного развития автомагистралей и 

скоростных дорог, отвечающих международным стандартам развития и строительства. 

Так, например, в ВКО грузооборот за последний три года увеличился на 2687,36 млн.ткм и составил 

21 294,4 млн.ткм, данный показатель в процентном соотношений вырос на 22,74% в период с 2013-2015 годы. 

Пассажирооборот вырос на 10,46%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: Департамент статистики ВКО 

Рисунок 1 – Показатели грузо- и пассажирооборота по Восточно-Казахстанской области в период с 2013 

по 2015 годы 

 

• ожидаемым распространением новых технологий при строительстве и эксплуатации дорог, что влечёт 

за собой рост требований к качеству производства дорожных работ с учётом региональных особенностей. 

Согласно Государственной программе индустриально-инновационного развития на 2015-2019 годы будут 

предоставляться инновационные гранты на приобретение и коммерциализации технологий, на повышение 

эффективности производства (привлечение консалтинговых, инжиниринговых и проектных организаций; 

внедрение управленческих и производственных технологий). 

Влияние указанных факторов требует от транспортных и дорожных предприятий существенной 

перестройки на принципах инновационного развития. 

Одна из основных проблем заключается в том, что основные потребители инновационной продукции: 

государственные и территориальные органы управления дорожных предприятий, проектные и подрядные 

организации – не рассматривают применение инноваций в качестве одной из приоритетных задач своей 

практической деятельности, что негативно отражается на эффективности транспортных и дорожных работ и 

услуг, темпах и стоимости дорожного строительства. Развитие инновационной деятельности в дорожном 

хозяйстве обладает высокой социально- экономической значимостью. 

На основе анализа состояния проблемы выявлено, что в органах управления транспортными и 

дорожными предприятиями, наиболее широко использующих прогрессивные технологии и материалы, 

удельный вес дорог, находящихся в нормативном состоянии, в среднем в 2 раза выше, чем у управлений, 

применяющих прогрессивные технологии и материалы в ограниченных масштабах или вообще их не 

применяющих [2]. При условии освоения имеющейся инновационной продукции в полном объеме в отрасли 

может быть достигнут значительный экономический эффект за счет применения новых технологий, энерго- и 

ресурсосбережения, повышения долговечности дорог, сокращения себестоимости перевозок и повышения 

безопасности движения. В настоящее время в Казахстане затраты на транспортировку в себестоимости товаров 

составляют 8 – 11%, в то время, как данный показатель в странах с наибольшей долей инновации в 

промышленном секторе, индексируется в 4%. 

Применение новых технологий, техники, конструкций и материалов способствует существенному 

улучшению потребительских свойств автомобильных дорог и снижению стоимости строительства, 

реконструкции автомобильных дорог. 

Оптимальная скорость транспортного потока составляет порядка 70 км/час, при ее снижении до 20 

км/час стоимость перевозок возрастает в 1,5-1,6 раза. Это очень существенно, особенно для регионов с 

большими территориями и длинными расстояниями средней перевозки груза. Еще больший ущерб наносят 

простои в пробках. Стоимость перевозки существенно зависит и от ровности покрытия. Так, согласно расчетам 

экспертов, при переходе с автомагистрали отличного уровня на гравийную дорогу она возрастает в 1,5-1,7 раза. 

Наибольший урон ощущает при этом агропромышленный комплекс, в себестоимости продукции которого доля 

транспортной составляющей в отдельных случаях превышает 50%. Все это подтверждает, что уровень развития 

автомобильных перевозок заметно сказывается на общем экономическом климате в стране [3]. 

Результаты оценки эффективности инноваций в дорожном хозяйстве отражаются в соответствующих 

технико-экономических обоснованиях. Эффективность новых дорожных технологий и материалов 

определяется в основном продлением межремонтного срока эксплуатации дорожных покрытий, повышением 
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качества строительства и экономией приведенных затрат на строительство, ремонт и содержание 

автомобильных дорог. 

Используемые при текущем и восстановительном ремонте дорожного покрытия технологии весьма 

многообразны. Выбор технологии определяется категорией дороги, используемого материала покрытия, 

видами и размерами дефектов, объемами проводимых работ, климатическими условиями. 

К примеру, возьмем один из инновационных материалов, широко применяемого в строительстве 

автодорожного полотна российских автомагистралей - термопластичное серное вяжущее вещество (ТПСВ). 

Данный продукт изготавливают из технической серы или серосодержащего отхода, модификатора и 

минерального мелкодисперсного наполнителя. Технология производства серного вяжущего вещества 

значительно проще и дешевле, чем технология производства цемента. По результатам освоения производства 

ТПСВ могут быть получены следующие показатели по сравнению с цементом аналогичных марок: 

 снижение энергозатрат в 1,5~2 раза;  

 повышение экологической безопасности производства; 

 снижение капитальных затрат на организацию производства на 40-50%;  

 получение безотходного производства;  

 снижение себестоимости в 1,5—2 раза; [4] 

Предприятия, занятые в дорожной отрасли, должны в полной мере ощущать приток зарубежных и 

отечественных инноваций и научной поддержки. Только вследствие этого может развиваться их 

технологическая модернизация. На опыте развитых стран видно, что при грамотной финансовой политике и 

создании адекватных институциональных условий автодороги вполне могут стать привлекательным сегментом 

для частного инвестирования, несмотря на государственную форму собственности. 

Основной организационно-правовой формат привлечения внебюджетных инвестиций должен 

реализовываться на принципах частно- государственного партнерства, реализуемого посредством механизма 

концессий. Предметом таких соглашений будут платные автодороги, которые строятся с привлечением средств 

будущего концессионера и передаются ему в эксплуатацию после завершения строительства на длительный 

срок. Это обычная и весьма распространённая мировая практика, распределение финансирования между 

государством и бизнесом. В программе развития отечественной автодорожной отрасли обозначены целевые 

индикаторы, согласно которым планируется увеличить протяженность платных дорог [5]. Появление платных 

дорог позволит выделять больше средств на ремонт старых магистралей. 

 

Таблица 1 – Протяженность платных дорог по РК 

Период, год 2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  

Протяженность платных дорог, тыс.,км. 211 211 841 3 772 4 878 5 178 6 186 

Источник: Государственная Программа развития и интеграции инфраструктуры транспортной системы 

Республики Казахстан до 2020 года 

 

Таким образом в результате реализации инновационной деятельности транспортных и дорожных 

предприятий ожидается повышение транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог, 

увеличение межремонтных сроков, сокращение затрат на строительство, реконструкции, автомобильных дорог 

за счет использования прогрессивных дорожно-строительных материалов, ресурсо- и энергосберегающих 

технологий.  Также реализация проектов   имеет антикризисный характер, создаются дополнительные рабочие 

места. Это позволит перейти на инновационный путь развития отечественных транспортных и дорожных 

предприятий – поиска и накопления теоретических знаний в различных смежных областях науки и техники, 

практического использования этих знаний для разработки новых высокоэффективных материалов, технологий, 

техники и оборудования, обеспечить повышение срока службы дорог, сократить стоимость дорожных работ на 

основе развития и совершенствования научных исследований и техники, инновационной деятельности. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА В РЕСПУБЛИКЕ 

КАЗАХСТАН 

 

За период независимости Республики Казахстан в аграрном секторе страны достигнуты значительные 

результаты: наблюдается постоянный рост производства на базе рыночных отношений, увеличивается 

продуктивность и производительность труда, производится обновление основных фондов и восстановление 

инфраструктуры отрасли, достигнуто самообеспечение по основным продуктам питания, произошел 

значительный рост экспорта зерновых, масличных культур, продукции рыболовства. 

В настоящее время в Казахстане формируются новые тенденции мировой аграрной экономики и 
демографии, реальное развитие получили интеграционные процессы в регионе, происходят глобальные 

климатические изменения. Казахстан вошел в Таможенный союз (ТС) и в Всемирную торговую организацию 

(ВТО).  

В 2013 году доля сельскохозяйственного производства в объеме валового внутреннего продукта (далее 
ВВП) страны составила 5,1%, производительность труда занятых в сельском хозяйстве за период с 2005 по 2013 

гг. изменилась с 304,2 тыс. тенге на одного занятого до 498 тыс. тенге, со среднегодовыми темпами роста 9,3% 

в год, в сельской местности проживало около 7,48 млн. человек или более 45% всего населения Казахстана.  

В настоящее время формируются новые тенденции мировой аграрной экономики и демографии, 
реальное развитие получили интеграционные процессы в регионе, происходят глобальные климатические 

изменения. Казахстан вошел в Таможенный союз (ТС), в ближайший период планируется вхождение в 

Всемирную торговую организацию (ВТО).  

Однако, несмотря на положительные результаты в целом, наблюдается низкий уровень 

производительности труда в некоторых сферах отрасли, несовершенство используемых технологий, 

мелкотоварность производства не позволяют вести сельхозпроизводство на интенсивной основе, обеспечивать 

наиболее полное использование материальных, трудовых и других ресурсов, соблюдать экологические 

требования. Эти факторы снижают конкурентоспособность отечественного аграрного сектора, что в условиях 

ВТО и ТС может привести к доминированию импорта зарубежной продукции.  

Происходит рост населения страны с интенсивным приростом потребления продуктов питания и 

изменением структуры потребления в сторону более качественных продуктов. Роль сельского хозяйства для 

обеспечения страны продовольствием, роста занятости населения и экономического развития республики 

неоднократно подчеркивалась Главой государства, в том числе в Послании Президента Республики Казахстан 

Н.А. Назарбаева народу Казахстана от 27 января 2014 г «Социально-экономическая модернизация – главный 

вектор развития Казахстана» 

В изменившихся условиях внешней и внутренней среды, в связи со вступлением Казахстана в ТС и ВТО, 

необходимостью применения новых инструментов государственного регулирования и модернизации отрасли, 

разработана новая отраслевая программа развития агропромышленного комплекса (АПК) РК [1 c.56].  

Объемы валовой продукции АПК РК демонстрируют устойчивую тенденцию к росту с уровня 1121 

млрд. тенге в 2009 г до 2256,6 млрд. тенге в 2013 г продукции сельского хозяйства и с 464,1млрд. тенге в 2009 г 

до 747,4 млрд. тенге в 2013 г продукции переработки. Однако в 2014г. произошел спад с 2286 млрд. тенге до 

1999,0 млрд. тенге, доля продукции растениеводства – 48,7% (90165,3 млн. тенге), животноводства – 50,7% 

(93730,8 млн. тенге) 

 В животноводстве снижение производства по сравнению с уровнем 2013г. на 27,4% связано с 

уменьшением объемов продукции разведения крупного рогатого скота (молочных пород - на 42,9%, мясных и 

прочих пород – на 39,7%), свиней – на 16,7%, птицеводства – на 1,4%, лошадей – на 0,1%. При этом, на 19,0% 

больше произведено продукции разведения верблюдов, на 2,1% - овец и коз  (таблица 1 и 2). 

Важно отметить, что снижение численности поголовья крупного рогатого скота наблюдается только в 

личных подворьях населения, а в сельскохозяйственных формированиях и крестьянских хозяйствах отмечается 

стабильный рост на 6,8% и 8,4%, соответственно.  

 

Таблица 1. Объем производства валовой продукции сельского хозяйства 

 

Производство мяса (в убойной массе) и яиц сохранилось на уровне прошлого года и составило 937,6 тыс. 

тонн и 3700,9 млн. штук. По причине снижения поголовья КРС уменьшилось производство молока на 3,0 % 

(5186,3 тыс. тонн). При этом, производство мяса (в убойной массе) в сельхозформированиях республики по 

итогам 2013 года увеличилось на 5,5%, молока – на 10,5%, яиц – на 0,4% и шерсти на – 1,1%. По информации 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Обьем валовой продукции сельского 

хозяйства в млн. тенге, в том числе 

1089,4 1404,5 1641,4 1442,6 2286 1999,0 

Продукция растениеводства 608,4 770,2 932,3 662,6 1337,2 981,2 

Продукция  животноводства 476,3 628,7 703,2 774,1 942,1 1011,2 

Сельскохозяйственные услуги 4,7 5,6 5,9 5,9 6,5 6,6 
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акиматов областей сельскохозяйственными товаропроизводителями обеспеченность по грубым кормам 

составляет 114,5 % (заготовлено грубых кормов 23047,6 тыс. тонн при потребности 20131,2 тыс. тонн), по 

сочным кормам (силос) составляет 20,6 % (834,1 тыс. тонн при потребности 4045,7 тыс. тонн), по 

концентрированным кормам – 137,2 % (6067,4 тыс. тонн при потребности 4423,5 тыс. тонн). 

 

Таблица 2. Индекс физического объема валовой продукции сельского хозяйства 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Индекс физического объема валовой продукции 

сельского хозяйства, %в том числе: 

108,5 93,1 114,6 88,3 126,8 82,2 

Продукция растениеводства 113,3 84.3 124.8 77.4 158.9 72,4 

Продукция животноводства 103,8 104,2 102,3 102,6 99,6 96,2 

Сельскохозяйственные услуги 95,4 114,1 100,1 95,2 101,6 93,0 

Примечание. Составлено автором по данным источника [2] 

 

За 5 лет среднегодовой валовой объем производства ключевых продуктов переработки составил более 

650 млрд. тенге (таблица 3). 

Основную долю в структуре производства пищевых продуктов, включая напитки, занимают 

зерноперерабатывающая (31,1 %), мясоперерабатывающая (9,4 %), молочная (10,2 %), рыбоперерабатывающая 

(3,2 %), плодоовощная (2,2 %), масложировая отрасль (2,6 %), производство напитков (9,5 %). 

 В 2013 году наблюдается рост производства овощных консервов, макарон, риса, соков, маргарина, 

шоколада, кондитерских изделий, растительного масла и колбасных изделий, а также всех видов молочной 

продукции. 

В 2013 году объем экспорта продуктов переработки составил 1 001,8 млн. долларов США, что на 3,4 % 

больше чем в 2012 году.  

Экспортные поставки в основном осуществлялись по рису, кисломолочным продуктам, мясным и 

мясорастительным консервам, обработанному молоку, кондитерским изделиям и плодоовощным консервам. 

По данным Агентства Республики Казахстан по статистике в 2013 году объем частных инвестиций в 

основной капитал увеличился на 4,4 % (с 27,3 до 28,5 млрд. тенге), иностранных инвестиций в 3,8 раза (с 102 до 

384,9 млн. тенге) [2 c.87]. 

Вместе с тем, несмотря на ежегодный рост объемов переработки, доля переработки основных видов 

сельскохозяйственного сырья остается низкой: - мяса - 24%, молока - 34,4%, плодоовощных - 6,9%. 

Загруженность производственных мощностей перерабатывающих предприятий составила: по 

производству колбасных изделий – 28,4%, обработанного молока – 46,8%, муки – 36,8%, свежего хлеба – 43%, 

макаронных изделий – 51%, по переработке овощей – 27,8%. 

 

Таблица 3. Производство продукции переработки, млрд. тенге 

Показатель 2009 2010 2011 2012 2013 

Производство продуктов питания 559,8  615,1  629,8  695,2  747,4  

Переработка и консервирование мяса и производство мясных 

изделий  

36,5  62,4  69,7  77,6  87,6  

Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков  5,9 7,0 7,3 8,0 7,8 

Переработка и консервирование фруктов и овощей 18,4 69,6 69,6 68,3 72,6 

Производство растительных и животных масел и жиров 43,7 52,0 42,8 85,6 64,1 

Производство молочных продуктов 43,9  101,5  103,5  117,3  125,6  

Производство продуктов мукомольной промышленности, крахмалов 

и крахмальных продуктов 

69,0 133,3 128,0 120,0 150,7 

Производство хлебобулочных и мучных изделий - - 115,3 120,1 126,9 

Производство прочих продуктов питания 91,0 181,6 86,1 90,9 101,4 

Производство готовых кормов для животных 6,2 7,6 7,4 7,8 10,8 

Примечание. Составлено по данным источника [2] 

 

Сельское хозяйство РК интегрировалось в мировые рынки продовольствия и активно участвует в 

формировании торгового баланса и занимает 17,6 % от всего экспорта и 15,3 % от всего импорта. Однако, 

сформировалась импортозависимость Казахстана по многим видам продукции переработки АПК, так, высок 

уровень импортозависимости по плодоовощной продукции, продукции переработки мяса и молока. 

В 2013 году в сельском хозяйстве было занято 2 196,1 тыс. человек (26% от общего числа занятых), из 

них наемных – 604,8 тыс. человек (27,5% от занятых в секторе), самостоятельно занятых – 1591,3 тыс. человек 

(72,5% от занятых в секторе).  

Посевные площади в Республике Казахстан в 2013 году составили 21 083,0 тысяч гектар. Под пшеницу 

было занято около 65,6% (13 848,9 тыс. га) всех посевных площадей. Под зерновые культуры в 2013 году было 

отведено 76,5% (16 125,9 тыс. га) всех посевных площадей.  
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Численность поголовья на начало 2014 года составляла 5,7 млн. голов крупного рогатого скота, 18,1 млн. 

голов мелкого рогатого скота, 1,6 млн. голов лошадей, 1,2 млн. голов свиней, 0,17 млн. голов верблюдов и 32,9 

млн. голов птиц. 

Ряд возможностей по освоению рынков, в том числе традиционных для Казахстана экспортных рынков 

сбыта продукции в Содружестве Независимых Государств (далее - СНГ), не используется. 

В результате проведенного анализа выявлены следующие перспективные рынки сбыта продукции 

казахстанского производства. 

Анализ проблем животноводства выявил, что большая доля продукции животноводства производится в 

личных подсобных хозяйствах населения, что приводит к низкой продуктивности, не позволяет обеспечить 

растущее потребление на внутреннем рынке, ведет к высокой себестоимости и снижению 

конкурентоспособности, приводит к формированию импортозависимости. Так, основными производителями 

всех видов мяса, по-прежнему, являются хозяйства населения, в которых по данным на 1 января 2014 года 

содержится 76,7 % голов КРС, 67 % овец и коз, 72,5 % свиней, 62,7 % лошадей и 40,9 % птицы. Показатели 

продуктивности животноводства уступают международным в несколько раз.  

Основными причинами слабой продуктивности животноводства Казахстана являются низкая доля 

племенного поголовья (например, скота мясного направления - не более 2,5 %), дефицит качественных кормов, 

несоответствующие условия содержания. В связи с тем, что большая часть поголовья сосредоточена в 

хозяйствах населения, отрасли животноводства присущи такие характеристики как низкий генетический 

потенциал животных и связанная с этим низкая продуктивность, отсутствие использования современных 

технологий содержания, кормления и других технологий, обеспечивающих продуктивность и качество 

продукции, недостаточный уход за здоровьем животных. Кроме того не используется потенциал естественных 

пастбищ в связи с недоступностью источников воды для поения животных. 

Анализ проблем переработки сельскохозяйственной продукции большую импортозависимость 

Казахстана по ряду продуктов.  

За 2013 год объем импорта основных продовольственных товаров составил 1 093,7 млн. долларов США. 

Основную долю импорта занимают такие продукты, как сахар, включая сырец (31 %), растительное масло (13 

%) , молоко и сливки сгущенные (13 %) [3 c.107].  

Основную долю в структуре производства пищевых продуктов, включая напитки, занимают 

зерноперерабатывающая (31,1 %), мясоперерабатывающая (9,4 %), молочная (10,2 %), рыбоперерабатывающая 

(3,2 %), плодоовощная (2,2 %), масложировая отрасль (2,6 %), отрасль производства напитков (9,5 %). 

Основными сдерживающими факторами развития перерабатывающего сектора являются: 

- низкое качество и дефицит сырья, а также неразвитость логистики по заготовке, транспортировке и 

хранению сырья, что приводит к неполной загруженности перерабатывающих мощностей; 

- неразвитость торгово-логистической инфраструктуры, что способствует функционированию на 

продовольственном рынке множества мелких игроков и необоснованному удорожанию продукции; 

- низкая конкурентоспособность отечественной сельхозпродукции и продуктов ее переработки на 

внутреннем и внешнем рынках; 

- трудности с реализацией отечественной пищевой продукции на внутреннем рынке по причине 

наличия значительного объема импорта [4 c.87]. 

Между тем, необходимо усилить государственный контроль в отношении безопасности и качества 

пищевых продуктов с проведением лабораторного анализа на соответствие требованиям технических 

регламентов, в том числе на наличие фальсификатов (не декларируемые растительные жиры, соевые добавки и 

другие заменители, консерванты, ароматизаторы, красители т.д.). 

Государственное регулирование агропромышленного сектора экономики путем всесторонней поддержки 

производителей является приоритетным направлением аграрной политики большинства развитых стран. При 

этом используются различные экономические инструменты (дотации, компенсации издержек производства, 

поддержка цен, субсидии на совершенствование производственной структуры, разработка и осуществление 

различных программ), действие которых создает благоприятную конъюнктуру для обеспечения устойчивого 

функционирования не только сельского хозяйства, но и всего агропромышленного комплекса, а также 

формирования эффективной социально-производственной инфраструктуры в сельской местности. 
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ КАЗАХСТАНА 

 

Основной вопрос, который хотелось бы разглядеть, заключается в следующем: какие трудности и какие 

возможности содержит Казахстан впоследствии окончания реструктуризации экономики? Однако вопрос этот 

требует некоторого пояснения. До реструктурирования экономики Казахстан, раньше являвшийся придатком 

РФ (точнее, советской системы), приступил к созданию независимого государства. На мой взор, создание 

суверенного  государства оказало важное воздействие на процесс экономической трансформации. 

До существования в рамках СССР Казахстан уже был в прошлом столетии под гнетом Царской России. 

То есть политические и экономические отношения Казахстана зависели сначала от России, а затем от СССР. 

Полученная в 1991 году независимость де-юре дала ему суверенный статус, приведший на начальной стадии к 

беспорядку и недостатку стабильности. Энтони Смит рассматривает два пути формирования государства: 

«Первый - процесс «бюрократического объединения», ведущий к возникновению гражданского государства на 

основе территориального принципа, второй - процесс народной мобилизации с целью создания этнических или 

генеалогических политических государств» . 

В определенные периоды развития человеческого общества природно-климатические факторы являлись 

определяющими в развитии экономической системы: в ее переходе от одного уровня развития к другому. 

Значимость природно-климатических факторов была обоснована уровнем становления производительных сил 

общества. 

Развитие Казахстана за этап суверенитета характеризуется масштабными и коренными 

преобразованиями социально-экономической системы государства. Например за 10-13 лет в области 

экономической реформы были достигнуты надлежащие итоги: в основном преодолены отрицательные 

результаты распада СССР и административной системы хозяйствования; в основном закончено составление 

нормативно-правовой базы; в процессе разгосударствления и приватизации сложилась экономика 

перемешанного на подобии и сотворен довольно развитый личный раздел, нынче в личном секторе 

выполняется больше 70% ВВП страны; в основном достигнута стойкая стабилизация в экономической сфере 

страны в области муниципальных денег, курса государственной денежных единиц, стойкости и ликвидности 

банковской системы и т.д. Совместно с тем, реформы в финансовой сфере проходили спорные и осязаемых 

конечных итогов не принесли. Казахстану пришлось пережить ряд кризиса . Кризис экономического роста и 

инфляционный кризис, платежный кризис, инвестиционный кризис. 

За данный период экономическая реформа Республики Казахстан прошла несколько этапов. 

Первый этап охватывает период 1992-1993 гг. т.е. от начала коренного реформирования экономики до 

вступления личной государственной денежных единиц. На данном этапе происходило модификация 

принадлежности методом проведения разгосударствления и приватизации, углубление финансовой 

дестабилизации т.е. небывалый подъем инфляции, имело пространство гиперинфляция, которая обесценила 

скопления населения, случился регресс изготовления во всех секторах экономики этнического хозяйства. В 

данный период макроэкономическая политика определялась Российской Федерацией, т.е. экономика 

республики полностью зависела от РФ. 

Второй этап рыночных преобразований обхватывает 1993-1997 гг., когда республика ввела 

национальную денежную единицу и начала создавать собственную макроэкономическую политическому 

деятелю. Данный период характеризуется созданием нормативно-правовой базы, регулировавшей дела в 

области налогообложения, экономной и банковской сферах, внешнеэкономической работы, становления 

рынков и рыночной инфраструктуры. 

Третий этап реформирования экономики наступает с 1997-2000 гг. На данном этапе случается подъем 

ВВП, промышленного изготовления, объемов вложения и иных наиглавнейших характеристик. Однако 

положительная динамика становления экономики была значимо замедлена произошедшим в эти же годы 

крупным денежным упадком. Например упадок начавшийся в 1997 г. в государствах Юго-Восточной Азии, к 

1998 г. дошел до сии и отрицательно воздействовал на экономику Казахстана. 

Четвертый этап наступает с 2003г. и характеризуется началом успешного функционирования ВУЗов 

рыночной экономики. Образован и набирает силы личный раздел экономики, налоговое, торговое и 

инвестиционное законодательство. Все это гарантирует свободное продвижение продуктов и денежных 

средств. В 2003 г. ВВП увеличился по сопоставлению с 2000 г. на 13%. Улучшались социально-экономические 

характеристики например в 2003 г. по сопоставлению с 2000 г. размер промышленной продукции увеличился 

на 13,5%, валовая продукция сельского хозяйства на 14,7%, розничный товарооборот на 13,3%. Степень 

инфляции в 2003 г. был наиболее невысоким за все годы независимости Казахстана - 6,4%. Начиная с 2002 г. 

сплошное становление мировой экономики осложнилось, например как конъюнктура вселенских товарных 

рынков оказалась негативной. В современном мире, когда идет процесс интеграции и глобализации, 

регрессивные веяния в мире оказывают приметное воздействие на историю в республике. 

Сегодня ни для кого не секрет, что к Казахстану повышенный интерес проявляют США и страны 

Западной Европы, а также Турция, Иран, Пакистан, Япония и Китай. Это прежде всего объясняется высоким 

потенциалом республики в стратегических сырьевых ресурсах, в первую очередь нефти и газа.  
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Если Казахстан вместе с царской Россией в деле технического развития отставал от передовых стран 

мира того времени на 50-100 лет, то именно в предвоенные и военные годы, а затем, естественно, в 

послевоенные годы это расстояние многократно сократилось. В результате Казахстан стал одним из ведущих 

промышленных центров бывшего Советского Союза, заняв четвертое место среди остальных республик по 

выпуску промышленной продукции. Наряду с этим здесь сформировались разнообразные отрасли экономики. 

Например, в 1991 году доля продукции сельского хозяйства составила 36 процентов от общего объема чистого 

продукта материального производства в республике, промышленности - 31, строительства - 15, транспорта и 

связи - 10, торговли и сферы обслуживания - 5 процентов.  

В Казахстане в годы Советской власти шла интенсивная работа как по развитию сырьевой базы, так и по 

добыче всех видов полезных ископаемых, которые были подготовлены к извлечению. Были созданы мощные 

горнорудные предприятия, которые почти все годы работали на проектных или близких к проектным 

мощностям, развивалась инфраструктура вокруг них. Однако вся добытая продукция как в руде, так и в 

металлах, нефти и газе вывозилась за пределы Казахстана без возврата той прибыли, которая должна была быть 

сполна вложена в развитие социального благосостояния всего его народа. Например, в 1991 году за пределы 

Казахстана было вывезено 92 процента меди рафинированной по прейскурантной цене 3711 рублей (около 620 

долл. США по курсу рубля в те годы) за одну тонну при мировой цене 2557 долл. США и 38,3 процента 

добытого в республике угля по оптовой цене 17,25 руб. при мировой цене 32 долл. США за тонну. И так по 

всем видам продукции, которая поставлялась (вывозилась) в другие союзные республики.  

В том же 1991 году Казахстан за счет собственного производства удовлетворял лишь 42 процента сбыта 

потребительских товаров на своей территории.  

Все это свидетельство того, что Казахстан сформировался и оставался сырьевым придатком в экономике 

СССР. Вот почему Казахстан до сих пор остается во многом страной с так называемой первичной экономикой - 

добывающая промышленность и сельское хозяйство, но с огромной кладовой разнообразных полезных 

ископаемых.  

В результате дезорганизации и разрыва сложившихся за многие десятилетия хозяйственных связей 

между предприятиями стран СНГ, в связи с кризисными явлениями в экономике, обусловленными сложностью 

ее перевода на рыночные отношения, а также по причине резкого падения дисциплины и ответственности среди 

должностных лиц, объемы промышленного и сельскохозяйственного производства, равно как и других сфер 

экономики, в Казахстане (как и в других республиках бывшего СССР) за 1992-1995 гг. резко сократились. По 

оценке отдельных ведущих специалистов, спад производства в 1992 году против относительно устойчивого его 

уровня в 1990 году составил 14,6%, в 1993 году - 28%, в 1994 году - 48%, в 1995 году - 57%. 

Основными целями Стратегического плана развития РК в сфере экономики является: 

превращение государства в "локомотив" экономического роста;" создание и выведение крупных 

системообразующих компаний с участием государства на региональный и по возможности, мировой уровень; 

экономическая экспансия в регионах СНГ. 

В связи с этим государство должно широко использовать следующие сферы регулирования социально-

экономического развития страны: четкое распределение функций центральных и местных органов власти; 

предоставление самостоятельности местным органом государственного управления в пределах 

компетенций, установленных законодательством; 

контроль государства за основными социальными сферами через совершенствование бюджетной сферы. 

В ближайшие три года в соответствии со Стратегическим планом развития РК, главными задачами 

Правительства является: 

-обеспечение качественного роста уровня жизни населения на основе устойчивого социально-

экономического развития; 

-повышения уровня сбалансированности экономики; 

-активизация движения капитала и накоплений; 

-укрепление экономической безопасности и снижения системных рисков; 

преодоление колебаний мировой конъюнктуры. 
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ЖАСТАР ЕҢБЕК НАРЫҒЫНЫҢ ҚАЗІРГІ ЖАҒДАЙЫН ТАЛДАУ 
 

Еңбек нарығы – бұл жұмыс күшін (адамның еңбек ету қабілеті) тауар түрінде сатып-сатуға байланысты 

болатын экономикалық қатынастар жүйесі. Еңбек нарығы жоғары квалификациялы еңбектің беделінің сөзсіз 

көтерілуіне әсер етеді, осының арқасында әрбір жұмыс орнының бағасы артады, жұмыскерлерге және олардың 

еңбегінің сапасына деген талап күшейеді. 

Еңбек нарығына барынша қабілетті және іскер жұмыскерлерді қатал, аяусыз түрде іріктеу тән. Ол 

жалқауларды, әлсіздерді және еңбек етуге қабілетсіздерді аямайды. Еңбек нарығы жұмыс күшін толық 

бағалауды қамтамасыз етеді, оның жоғары жылжымалылығына, қозғалысына, ширақтығына себепші болады, 

іскерлік пен белсенділікке ынталандырады. Нарықта жұмыс күшіне сұраным мен ұсыным заңы әрекет етеді, ол 

еңбекке төленетін ақының шамасын белгілейді. Бұл жерде жұмыс күшін сатушылар мен сатып алушылар 

кездеседі. Өзінің жұмыс күшін, яғни еңбек ету қабілетін ұсынушы жұмыскерлер сатушылар болып табылады. 

Еңбек ұжымдары мен кәсіпкерлер жұмыс күшінің сатып алушылары болады. Бір сөзбен айтқанда, еңбек 

нарығын мойындау жұмыс күшінің әлеуметтік-экономикалық табиғатын және оның өндіріс құрал-

жабдықтарымен қосылу тәсілін түбегейлі өзгертеді. Қазірде біздің қоғамымызда жұмыс күшінің тауар табиғаты 

жөніндегі ғылыми дау негізінен аяқталды деуге болады. Еңбек нарығының әрекет ету жағдайында жұмыс күші 

тауарға айналады, ол оны өндіріс құрал-жабдықтарымен қосу нарықтық тәсілмен сату, сатып алу арқылы 

жүзеге асады. 

Егер де жұмыс күші тауар болса, онда оның құны туралы сұрақ туады. Ол қалай анықталады және қазіргі 

оның шамасы қандай ? Жұмыс күшінің құны, оны қайта өндіруге қажетті өмір сүру құралдарының құнымен 

анықталады. Әзірше, дүние жүзінің көптеген елдеріне қарағанда біздің елімізде адамның еңбегі, оның жұмыс 

күші төмен бағаланады. Мысалы, Швейцарияда бір сағаттық еңбек – 30, Францияда – 15, Германияда- 28, 

Австрияда -22 доллар тұрады. Біздің есебіміз бойынша бұл көрсеткіш қазіргі таңда Қазақстанда орта шамамен 

0,10 доллар (әрине бұл арада инфляцияның деңгейін ескеру қажет) құрайды [1]. 

Еңбек нарығы барынша күрделі және жетілмеген нарық түрі болып табылады. Өзінің жұмыс күшін 

ұсынатындар әдетте олар еңбегіне деген сұранымнан хабарлар бола бермейді, олар тіпті өздерінің тұратын қала 

шеңберіндегі бос жұмыс орны туралы да білмейуі мүмкін. Ал басқа аймақтардағы жұмыс орны туралы одан да 

аз біледі. 

Жұмыссыздық проблемаларын шешуде еңбек биржалары (тұрғындарды жұмыспен қамту қызметі) 

айтарлықтай орын алады. Нарық қатынастары дамыған елдерде еңбек биржасы алғашқыда жұмыссыздарға 

жәрдем беру мақсатында адамгершілік институттары ретінде пайда болды. Уақыт өте келе және еңбек 

қатынастарының дамуына сәйкес, оның мақсатымен және атқаратын қызметтері өзгереді. Еңбек биржасы – бұл 

еңбекті жалдау барысында жұмыскерлер мен кәсіпкерлердің арасында делдалдық келісім жасалатын, тұрақты 

жұмыс істейтін мекеме. Бұрынғы КСРО-да ең соңғы еңбек биржасы 1932 жылы жабылған болатын. Қазіргі 

нақты жағдай – еңбек нарығының барлық элементтерін қайта жаңғыртудың қажеттілігін көрсетіп отыр. 1991 

жылдың 1-ші шілдесінен бастап Қазақстанда барлық жерде тұрғындарды еңбекпен қамту қызметі жұмыс істей 

бастады. 

Еңбек биржаларының негізгі атқаратын қызметтері мыналар: еңбек нарығындағы сұраным мен 

ұсынымды анықтау, жұмыссыздарды есепке алу және бос жұмыс орындарын тіркеу; жұмысын ауыстыруға 

және жұмысқа тұруға тілек білдіретін адамдарға ақпарат беру; жұмыс іздеп жүрген кадрларды оқыту мен қайта 

дайындауға ұйымдастыру; жастар арасында кәсіптік беру жұмысын жүргізу; адамдарды жұмысқа орналастыру 

үшін делдалдық қызмет көрсету және жұмыссыздыққа байланысты жәрдемақы тағайындау. Мемлекет 

кәсіпорындар мен ұйымдардың мүдделерін есепке ала отырып, биржалар арқылы еңбек нарығына әсер етеді. 

Еңбек биржасы беретін жұмысқа жалдама кәсіпкерлер үшін міндетті болмайды, ол тек қана ұсынымдылық 

сипатта болады, себебі олардың жұмыскерлерді еркін түрде таңдауға құқы бар және оны өздерінің кадр бөлімі 

арқылы жүзеге асыруға тырысады [2]. 

Қазіргі еңбек биржасында, жұмыс күшіне сұраным мен ұсыным туралы мағлұматтар банкісі болуы 

қажет. Осы бағытта АҚШ-та, мысалы, аймақты және жергілікті деігейде жұмыс күшінің электронды банкілер 

құрылған. Онда жұмысқа орналасқан кезде жоғары сапалы консультациялық көмек көрсетіледі. Нәтижесінде 

барлық мамандық топтарындағы жұмыссыздардың 40 пайызы бір айдың ішінде жұмысқа орналасады. Сондай-

ақ, жұмыссыздарды қаржыландырудың жаңа бағдарламасы енгізілген. Әсіресе, Вашингтон штатында 

федералдық үкімет тиісті білім, жұмыс тәжірибесі бар және өз ісінің маманы болғысы келген 400 жұмыссыз 

адамға белгілі бір уақытқа дейін мүмкіндік беріп, алдын ала жәрдемақы төлейді. Бұның өзі, олардың жұмыс 
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жобасының экономикалық дәлелі бар, әдейі курстарды өткен, сондай-ақ жаңа істі консультант көмегімен 

бастаған жұмыссыздарға беріледі. 

2014 жылы Қазақстан экономикасының әртүрлі салаларында еңбекке жарамды жастағы 8,3 млн. адам 

жұмыспен қамтылды. Өткен жылмен салыстырғанда олардың саны 228,1 мың адамға (2,8%-ға) артты. 

Жұмыспен қамтылғандардың жартысынан көбі (4,3 млн. адам) – ерлер, 48,1% (4,0 млн. адам)– әйелдер. 

2014 жылы еңбекке жарамды жастағы жалдамалы қызметкерлердің саны 5,7 млн. адамды немесе 

экономикада жұмыспен қамтылған осы жастағы халықтың жалпы санынан 69,0% құрады. 2013 жылмен 

салыстырғанда 231,2 мың адамға (4,2%-ға) өсті. Еңбекке жарамды жастағы жұмыспен қамтылғандардың 

арасында өз бетінше жұмыспен қамтылғандардың саны 2,6 млн.адамды немесе 31,0% құрады. 

 

Кесте 2 - 2012-2014 жылдардың Қазақстан Республикасындағы еңбек нарығының негізгі индикаторлары 

 15 және одан жоғары жастағы 

халық 

2012ж. 2013ж 2014ж 

Экономикалық тұрғыдан белсенді халық, мың адам 8616,1 8906,4 8974,7 

Халықтың экономикалық тұрғыдан белсенділік деңгейі, пайызбен 71,2 71,8 71,7 

Жұмыспен қамтылған халық, мың адам 8141,4 8429,1 8499,9 

Жұмыспен қамту деңгейі, пайызбен:    

15 және одан жоғары жастағы халыққа шаққанда 67,3 67,9 67,9 

экономикалық тұрғыдан белсенді халыққа шаққанда 94,5 94,6 94,7 

Жалдамалы қызметкерлер, мың адам 5460,0 5694,4 5847,2 

жұмыспен қамтылған халық санындағы үлесі, пайызбен 67,1 67,6 68,8 

Өз бетінше жұмыспен қамтылғандар, мың адам 2681,4 2734,7 2652,7 

жұмыспен қамтылған халық санындағы үлесі, пайызбен 32,9 32,4 31,2 

Жұмыссыз халық, мың адам 474,7 477,3 474,8 

Жұмыссыздық деңгейі, пайызбен 5,5 5,4 5,3 

15-24 жастағы жұмыссыздар, мың адам 56,3 53,0 47,6 

Жастар жұмыссыздығының деңгейі, пайызбен (15-24 жастағы) 4,7 4,1 3,9 

15-28 жастағы жұмыссыздар, мың адам 164,9 168,2 132,9 

Жастар жұмыссыздығының деңгейі, пайызбен (15-28 жастағы) 6,5 6,2 5,0 

Ұзақ мерзімдіжұмыссыздық деңгейі, пайызбен 2,1 2,1 2,5 

Экономикалық тұрғыдан енжар халық, мың адам 3483,4 3504,6 3545,9 

Халықтың экономикалық тұрғыдан енжарлылық деңгейі, пайызбен 28,8 28,2 28,3 

Е с к е р т у – ҚР ҰЭМ статистика жөніндегі Комитетінің мәліметтері [3] 

 

Еңбекке жарамды жастағы жұмыссыз халықтын саны 474,8 мың адамды құрады, олардан 39,7% - ерлер, 

60,3% - әйелдер. 2014 жылы осы жастағы тұлғалардың арасында жұмыссыздық деңгейі 5,4%құрады. 

 

Кесте 3 – Қазақстан Республикасының экономика салалары бойынша жұмыспен қамтылғандар саны  

 

2012ж 2013ж 2014ж 

Экономикада жұмыспен қамтылған 8114,2 8301,6 8507,1 

Ауыл, орман және балық шаруашылығы 2294,9 2196,1 2172,7 

Өнеркәсіп 948,8 960,3 1004,4 

кен өндіру өнеркәсібі және карьерлерді қазу 193,7 206,8 225,1 

өңдеу өнеркәсібі 565,6 542,2 543,5 

электрмен жабдықтау, газ, бу беру және ауа баптау 132,1 146,7 158,5 

сумен жабдықтау; кәріз жүйесі, қалдықтардың жиналуын және таратылуын 

бақылау 57,4 64,6 77,3 

Құрылыс 569,8 614,0 644,5 

Көтерме және бөлшек сауда; автомобильдерді және мотоциклдерді жөндеу 1224,2 1233,7 1200,7 

Көлік және қоймалау 511,8 546,3 570,9 

Тұру және тамақтану бойынша қызметтер 105,1 122,5 129,0 

Ақпарат және байланыс 109,3 125,7 134,2 

Қаржы және сақтандыру қызметі 104,7 119,2 138,8 

Жылжымайтын мүлікпен жасалатын операциялар 139,0 135,6 112,4 

Кәсіби, ғылыми және техникалық қызмет 149,3 179,4 181,4 

Әкімшілік және қосалқы қызмет көрсету саласындағы қызмет 167,4 170,4 174,2 

Мемлекеттікбасқару және қорғаныс; міндетті әлеуметтік қамтамасыз ету 376,5 391,9 385,8 

Білім беру 816,3 851,5 892,1 
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Денсаулық сақтау және әлеуметтік қызметтер 370,2 392,4 413,8 

Өнер, ойын-сауық және демалыс 90,1 96,6 112,4 

Өзге де қызметтер түрлерін ұсыну 114,2 142,0 220,4 

Үй қызметшісін жалдайтын және өзі тұтыну үшін тауарлар мен қызметтер 

өндіретін үй шаруашылықтары қызметі  22,5 23,9 19,0 

Аумақтан тыс ұйымдардың және органдардың қызметі 0,1 0,1 0,5 

Жұмыссыздардың саны, мың адам 496,5 473,0 474,8 

Жұмыссыздықтың деңгейі, % 5,8 5,4 5,3 

Е с к е р т у – ҚР ҰЭМ статистика жөніндегі Комитетінің мәліметтері [3] 

 

Еңбекке жарамды жастағы (16-24 года)жастар жұмыссыздығының деңгейі 4,0% (2013жылы– 4,6%), 16-28 

жастағылардікі– 5,4% (2013жылы– 6,1%) болды 

2014 жылғы 15 және одан жоғары жастағы экономикалық тұрғыдан белсенді халықтың саны 9,0 млн. 

адамды құрады, бұл 2013 жылғы тиісті кезеңге қарағанда 0,8%-ға көп. Республика экономикасында 8,5 млн. 

адам жұмыспен қамтылды немесе 15 және одан жоғары жастағы халықтың 67,9%. 2013 жылғы IV тоқсанмен 

салыстырғанда олардың саны 70,8 мың адамға (0,8%-ға) артты. 

Жалданып жұмыс істейтіндердің негізгі үлесі қәсіпорындарда (ұйымдарда) жұмыспен қамтылды – 81,9% 

(4,8 млн.адам). Өз бетінше жұмыспен қамтылғандар саны 2,7 млн. адамды құрады. Өз бетінше жұмыспен 

қамтылғандардың негізгі бөлігі өз қызметін ауыл шаруашылығында (55,5%), сондай-ақ сауда саласында 

(23,7%), көлік қызметін көрсетуде (6,6%) және құрылыста (5,8%) жүзеге асырды. Мемлекет басшысының 

тапсырмасына сәйкес тұрақты және нәтижелі жұмыспен қамтуға жәрдемдесу арқылы халықтың табысын 

арттыруға бағытталған Жұмыспен қамту 2020 әзірленіп, 2013 жылғы 1 шілдеден бастап іске асырылады.  

Жергілікті атқарушы органдардың мәліметтері бойынша ағымдағы жылғы 1 қазандағы жағдай бойынша 

91,2 мың адам Бағдарламаға қатысу мәселесі бойынша әлеуметтік келісімшартқа қол қойды. Әлеуметтік 

келісімшартқа қол қойған Бағдарлама қатысушыларының қатарынан 62,2 мың адам (68,2 %) жұмыссыз, 22,9 

мың адам (25,1 %) өз бетінше жұмыспен айналысады, 5,5 мың адам (6,0%) табысы аз адамдар және 518 адам 

(0,6%) жалдамалы қызметкерлер қатарына жатады. Бұл ретте, 29 жасқа дейінгі жастардың саны 59,6%, 

әйелдердің үлесі 49,2%  адамды құрайды. 

Жергілікті атқарушы органдардың мәліметтері бойынша ағымдағы жылғы 1 қазандағы жағдай бойынша 

91,2 мың адам Бағдарламаға қатысу мәселесі бойынша әлеуметтік келісімшартқа қол қойды. Әлеуметтік 

келісімшартқа қол қойған Бағдарлама қатысушыларының қатарынан 62,2 мың адам (68,2 %) жұмыссыз, 22,9 

мың адам (25,1 %) өз бетінше жұмыспен айналысады, 5,5 мың адам (6,0%) табысы аз адамдар және 518  адам 

(0,6%) жалдамалы қызметкерлер қатарына жатады. Бұл ретте, 29 жасқа дейінгі жастардың саны 59,6%, 

әйелдердің үлесі 49,2% адамды құрайды. 

Жоғары және орта кәсіптік (арнаулы) білімі барлар 5,5 мың адам, бұл жұмыспен қамтылған халықтың 

64,9% құрайды. Ерлермен салыстырғандағы жоғары және орта кәсіптік білімі бар жұмыспен қамтылған 

әйелдердің үлесі жоғары.  

Ағымдағы жылдың басынан республикамыз бойынша жұмыспен қамту органдарына еңбек 

делдалдығына 284 мың адам жүгінді, оның ішінде 156,1 мыңы жұмысқа орналастырылды. Еңбек нарығындағы 

шиеленісті төмендету үшін жергілікті атқарушы органдар жаңа жұмыс орындарын құру жөнінде жүйелі түрде 

жұмыс жүргізуде.  

 

Кесте 4 – 2014 жылғы жұмыспен қамтылу мәртебесі мен жынысы бойынша жұмыспен қамтылған халық  

 

Барлығы 
соның  ішінде 

ерлер әйелдер 

мың 

адам 

үлес 

салмағы, % 

мың 

адам 

үлес 

салмағы, % 

мың 

адам 

үлес  

салмағы, % 

Жұмыспен қамтылған халық, барлығы 8499,9 100,0 4371,3 100,0 4128,6 100,0 

Жалдамалы қызметкерлер 5847,2 68,8 3004,7 68,7 2842,5 68,8 

соның ішінде жұмыспен қамтылғандар:       

қәсіпорында (ұйымда) 4790,0 81,9 2448,0 81,5 2342,0 82,4 

жеке тұлғаларда 708,7 12,1 343,7 11,4 365,0 12,8 

шаруа (фермер) қожалықтарында 348,5 6,0 213,0 7,1 135,5 4,8 

Өз бетінше жұмыспен қамтылғандар 2652,7 31,2 1366,6 31,3 1286,1 31,2 

соның ішінде:       

жұмыс берушілер 179,3 6,8 125,5 9,2 53,8 4,2 

өз бетінше жұмыс істейтін қызметкерлер 2409,3 90,8 1202,2 88,0 1207,1 93,8 

өндірістік кооператив мүшелері 25,8 1,0 15,8 1,1 10,0 0,8 

отбасы кәсіпорын-дарының көмекші (ақы 

төленбейтін) қызметкері 38,3 1,4 23,1 1,7 15,2 1,2 

Е с к е р т у – ҚР ҰЭМ статистика жөніндегі Комитетінің мәліметтері [3] 
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Қайта даярлаусыз, бос жұмыс орындары базасында бар бос жұмыс орындарына біліктілігіне сәйкес 13,4 

мың адам жұмысқа орналастырылды. 

5,9 мың кәсіпорындармен және ұйымдармен келісім бойынша 25,9 мың адам әлеуметтік жұмыс 

орындарына жұмысқа орналастырылды. Жұмысқа орналастырылған Бағдарлама қатысушыларының айлық 

орташа жалақысы 45,1 мың теңгені құрады. 

7,6 мың жұмыс берушімен жастар практикасын ұйымдастыру бойынша шарт жасалып, оған сәйкес 22,3 

мың адам жұмысқа орналастырылды. 

2014 жылғы жұмыссыздар саны (табысты жұмысы болмаған, оны үздіксіз іздеген және оған кірісуге 

дайын болған 15 және одан жоғары жастағы адамдар) 474,8мың адамды құрады және 2013 жылдың тиісті 

кезеңімен салыстырғанда 2,5 мың адамға немесе 0,5% қысқарды. Жұмыссыздық деңгейі 5,3% (2013жылғы IV 

тоқсанда – 5,4%) құрады. 

 

Кесте 5. 2015 жылғы білім деңгейі және жынысы бойынша жұмыспен қамтылған халық 

 

Барлығы 
соның  ішінде 

ерлер әйелдер 

мың 

адам 

үлес 

салмағы, % 

мың 

адам 

үлес 

салмағы, % 

мың 

адам 

үлес 

салмағы, % 

Жұмыспен қамтылған халық, барлығы 8499,9 100,0 4371,2 100,0 4128,7 100,0 

олардан білімі барлар:       

жоғары 2549,1 30,0 1163,9 26,6 1385,2 33,6 

аяқталмаған жоғары 265,5 3,1 126,6 2,9 138,9 3,4 

орта кәсіптік (арнаулы) 2700,8 31,8 1381,7 31,6 1319,1 31,9 

бастауыш кәсіптік 641,3 7,5 408,1 9,3 233,2 5,6 

жалпы орта 2165,9 25,5 1192,0 27,3 973,9 23,6 

жалпы негізгі 159,3 1,9 89,5 2,1 69,8 1,7 

жалпы бастауыш 18,0 0,2 9,4 0,2 8,6 0,2 

Е с к е р т у – ҚР ҰЭМ статистика жөніндегі Комитетінің мәліметтері [3] 

 

Қазақстан Республикасы Статистика агенттігінің алдын ала деректері бойынша 2015 жылғы үшінші 

тоқсанда жұмыссыздық деңгейі 5,2%-ға азайды (2013 жылғы үшінші тоқсанда 5,3%). Сондай-ақ, жұмыспен 

қамтылғандардың саны 8 443 мың адамнан 8 540 мың адамға көбейді. Өз бетінше жұмыспен 

айналысатындардың жұмыспен қамтылған халықтың құрамындағы үлесі 32,8%-дан 31,6%-ға азайды. 
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АГРОАГРОАЗЫҚ-ТҮЛІКТІК ҚАУІПСІЗДІКТІ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІНІҢ 

ШЕТЕЛДІК ТӘЖІРИБЕСІ 

 

Агроагроазық-түліктік қауіпсіздікті қамтамасыз ету мәселесін шешу кез-келген елдің мемлекеттік 

саясатының маңызды басымдылығы және осы елдегі ғылыми зерттеулердің басты бағыты болып табылады. Өз 

кезегінде, азық- түліктік қауіпсіздікті қамтамасыз етудің тиімді стратегиясын әзірлеу үрдісінде шетелдің озық 

тәжірибесін талдау, жаһандық тенденцияларды қарастыру маңызды рөл атқарады. 

Елдің агроөнеркәсіптік әлеуеті, соның ішінде ауыл шаруашылықтың өндірістің даму деңгейіне 

байланысты агроагроазық-түліктік қауіпсіздікті қамтамасыз етуде үш тәсіл бөліп көрсетіледі: протекционистік, 

экспортқа бағытталған және агроагроазық-түліктік қауіпсіздікті қамтамасыз етудің аралық тәсілі. 

Протекционистік тәсілдің нағыз, жарқын өкілдеріне Жапония және Норвегия, ал экспортқа бағыталған тәсілдің 

өкіліне АҚШ жатады. Қарастырылып отырған тәсілдер өздерінің болмысына байланысты қарама- қайшы, 

антитезистік болып келеді, олардың біріншісіне немесе екіншісіне елдерді толыққанды жатқызуға болмайды. 

Өйткені, елдердің көпшілігі (мысалы, ЕО мемлекттері) аталған екі тәсілдің де элементтері үйлесіп кезедесетін, 

агроагроазық-түліктік қауіпсіздікті қамтамасыз етудің аралық тәсілдемесін қолдайды [1]. 

Протекционистік және экспортқа бағытталған тәсілдердің арасындағы басты айырмашылық елдердегі 

ауыл шаруашылықтық өндірісті мемлекеттік қолдаудың көлемі мен үлесінде болып келеді. Бұндай елдер 

мысалы ретінде Норвегия, Швейцария, Корея, Жапония және Исландияны келтіруге болады. Экономикалық 

ынтымақтастық және даму ұйымының статистикалық мәліметтеріне сүйенсек 2014 жылы аталған 

мемлекеттерде ауыл шаруашылығын мемлекеттік қолдау деңгейі, пайыздық өлшемде, әлемдегі ең жоғары 

көрсеткіштер болған: Норвегия - 58,4%; Швейцария - 56,5%; Корея - 51,1%; Жапония - 49,2% және Исландия - 
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47,7%. Салыстыратын болсақ, Канадада мемлекеттік қолдау деңгейі 9% құрайды, Қытайда - 20,2%; Еуропалық 

одақ елдері бойынша - 18%; Австралияда - 2,3%; АҚШ-та - 10%; Ресейде - 9% және Қазақстанда мемлекеттік 

қолдаудың мөлшері 6,5% құраған (3 кесте) [2]. 

Әлемнің түрлі аймақтарында агроагроазық-түліктік қауіпсіздік мәселесін шешу түрлі қиындықтарға 

шалдығады. Көптеген дамыған елдерде агроагроазық-түліктік қауіпсіздігі толыққанды шешіліп қоймаса да, 

жеткілікті деңгейде қамтамасыз етілген. Бұндай елдерге АҚШ, Канада, Австралия және Жаңа Зеландияны 

жатқызуға болады. Бұл елдерде ішкі агрозық-түліктік нарықтарды импорттан қорғау деңгейі жоғары болып 

келеді. Нарықтарды импорттан қорғаудың деңгейі жоғары мемлекеттердің басқа тобына табиғи шарттары 

экспортер- мемлекеттерден едәуір төмен, агроазық-түліктің көп түрлерін өндіре алмайтын елдер жатады. Бұл 

тұрғыда Жапонияның агроагроазық-түліктік қауіпсіздігін қамтамасыз етудің тәжірибесін қарастыруға болады. 

 

3 кесте. Әлем елдерінде ауыл шаруашылығын мемлекеттік қолдаудың деңгейі, 2000-2014 жылдар, % 

Мемлекеттер Жылдар 

2000 ж. 2005 ж. 2010 ж. 2011 ж. 2012 ж. 2013 ж. 2014 ж. 

Австралия 3,7 3,6 2,9 3,1 2 2 2,3 

Бразилия 5,7 6,8 5,8 5,6 3,5 3 4,4 

Канада 19,5 21,2 16,48 14,9 13,9 10,6 9 

Қытай 2,7 7,7 15,3 10,3 17,8 19,5 20,2 

ЕО елдері 32,9 30,7 20,3 18,3 19,1 20,5 18 

Исландия 70,7 67,7 43,9 44,2 46,3 42,4 47,7 

Жапония 59,7 53,8 54,7 51,4 55,1 52,6 49,2 

Қазақстан 12,8 14,6 9,4 11,1 15 14,6 6,5 

Корея 66,1 59,6 44,6 53,3 50,2 51,1 51,1 

Норвегия 66,6 65,8 60,1 60,7 63,1 57,7 58,4 

Ресей 1 15 21,9 14,9 15,3 11,6 9 

Швейцария 70,8 66,6 52,1 53,9 55,9 52,2 56,5 

Түркия 30,5 27 25,2 19,3 17,9 22,7 22,6 

АҚШ 22,7 15 8,6 8 7,9 6,9 10 

 

Отандық агроагроазық-түліктік нарықты импорттан қорғаудың жапондық тәжірибесі анағұрлым күрделі 

және қорғаудың жоғары деңгейімен сипатталады. Жағымсыз табиғи шарттардың салдарларынан елдегі ауыл 

шаруашылықтық өнімдердің өзіндік құны өте жоғары болып келеді, және ашық нарық шарттарында жапондық 

ауыл шаруашылығы бірнеше жыл ішінде басылып қалатын еді. Жапонияда кедендік емес шаралар басым. Жер 

ресурстарының өткір тапшылығы (бір шаруашылыққа ауыл шаруашылықтық жерлердің 1,6 га ғана тиесілі, 

АҚШ-та бұл көрсеткіш деңгейі 123 есе, ал ЕО елдерінде 12 есе артық), агроагроазық-түліктің жетіспейтін 

түрлерін қамтамасыз етуде әлемдік нарықтан тәуелділік (елде агроагроазық-түліктік қамсыздандырылудың 

деңгейі 40% - бұл әлемнің дамыған елдері арасындағы ең төмен көрсеткіш) елді конъюнктура мен шетелдік 

нарықтарда қалыптасып жатқан болжамдалмаған экономикалық және саяси жағдайлар алдында осал етеді. 

Осыдан, агрозық-түліктік және ұлттық қауіпсіздік мақсаттарына қолжеткізуге бағытталған саясатқа жапондық 

үкімет ерекше мән бөледі. 

Жапонияның экономикасы трансшекаралық экономикалық байланыстарға терең біріктірілген болғанына 

қарамастан ел үкіметі азық- түліктің ішкі нарығын барынша қорғайды. Сонымен қатар, ДСҰ-ға елдің 

мүшелілігінің басты шарттарының бірі ішкі нарықты ырықтандыру бола тұрса да, Жапонияда ауыл 

шаруашылығының ырықтандырылуы үрдісін тежеуге (және сәйкесінше жоғары тарифтік бажды сақтауға) 

мүмкіндігі болып отыр. Бұл үрдіс әлемдік нарықтағы қатаң бәсекелестікке төтеп бере алатын өнім түрлеріне 

ғана бағаларды бірте-бірте, кезеңмен түсіру арқылы жүзеге асырылуда. Яғни, ішкі ауыл шаруашылықтық 

нарықты сыртқы бәсекелестіктен сақтау − агроагроазық-түліктік жабдықталудың отандық базасын дамытуды 

қамтамасыз ететін басты шарт. Елдегі анағұрлым маңызды ауыл шаруашылықтық тауарлардың бірі − бұл 

күріш. Елде күрішті көтерме бағамен саудаға мемлекеттік-корпоративтік монополия орнатылған. Ауыл 

шаруашылығы министрлігінің бақылауындағы корпоративтік бірлестіктер күріштің негізгі, әдетте жалғыз 

сатушысы болып келеді және олар сатып алудың жоғары бағасы есебінен ішкі өндірісті ынталандырады, елді 

қамсыздандыруды қамтамасыз етеді, күріштің қорларын қалыптастырады және импорттан бас тартуға 

мүмкіндік береді. 

Жапонияның тәжірибесі ауыл шаруашылығын дамыту үшін барлық шарттары оңтайлы мемлекет (біздің 

ел) үшін де, табиғи ресурстары шектеулі мемлекет үшін де маңызды үлгі болып табылады. 

Агроагроазық-түліктік қауіпсіздікті қамтамасыз етуде экспорттқа бағытталған тәсілді аграрлық және 

экономикалық әлеуеті жоғары мемлекеттер ұстанады. Бұл елдер қатарына АҚШ кіреді. Елдегі ауыл 

шаруашылықтық өндіріс саласында тікелей халықтың 1% ғана еңбек еткеніне қарамастан, мемлекет ішкі 

өндрістің есебінен агроазық-түлікке деген жеке қажеттіліктерін жауып қана қоймай, сонымен қатар, агроазық-

түліктің экспортының әлемдік көшбасшысы болып табылады. Бүгінгі таңда, АҚШ халықтың агроазық-түліктің 

негізгі түрлеріне деген ішкі қажеттілікті толығымен қанағаттандырады, және бидайдың әлемдік сақтандыру 

қорын толықтыруда негізгі донор болып келеді. АҚШ шетелдерге шығарылған ауыл шаруашылықтық өнім 
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көлемі бойынша әлем елдерінің арасында бірінші орында тұр (өндірілетін ауыл шаруашылықтық өнімнің 

әлемдік көлемінде 15%-дық үлес АҚШ-қа тиесілі). Бидай, жүгері, қытайбұршағы және жемістер секілді 

маңызды агроагроазық-түліктік және мал азығы дақылдарының әлемдік саудасында елдің үлесі ерекше жоғары 

болып келеді. 

Экспортты субсидиялау АҚШ-қа ауыл шаруашылығы саласында әлемдік көшбасшы болуға мүмкіндік 

берді. АҚШ-та аграрлық бағаларды қолдау деңгейі 50%-ды құрайды, ал фермерлердің пайдасының 21%-ы 

мемлекеттің тікелей субсидиялардан тұрады [3]. Қолдаудың бұндай түрі фермерлерге өнім өндірісін анағұрлым 

үлкен көлемдерде жалғастыруға және бір жағынан мемлекеттік субсидиялар есебінен, екінші жағынан өндіріс 

масштабы әсерінің есебінен қосымша бәсекелестік басымдылықтарды алуға ынталандырды. АҚШ 

фермаларының жерлерінің орташа көлемі 200 гектарға жуық мөлшерді құрайды. Ірі шаруашылықтардың 

механизациялануының жоғары деңгейі бұндай фермаларды 15-20 адамның ғана көмегімен жүргізіп- басқаруға 

мүмкіндік береді. 2011 жылдың мәліметтері бойынша елдегі 141 мың ірі шаруашылықтарда (бұл бүкіл ауыл 

шаруашылықтық ұйымдардың 8%-н құрайды) елдегі барлық ауыл шаруашылықтық өнімнің 65%-ы өндіріледі. 

Сондай-ақ, АҚШ-та агроөнеркәсіптік кешеннің қарқынды дамуына аграрлық экспортты субсидиялау 

ғана емес, сонымен бірге, өндіріске озық технологияларды енгізу, ауыл шаруашылығының инновациялық 

дамуға өту арқылы қолжеткізілген өндіріс тиімділігін жоғарлауы септігін тигізді. 

Бүгінгі таңда АҚШ-тағы "Агроагроазық-түліктік қауіпсіздік туралы" қолданыстағы заң маңызды саяси 

құжат болып табылады. Онда агроазық- түліктік кешен ел экономикасы мен қорғанысы үшін ғана емес, 

сонымен қатар, халықаралық көшбасшы позицияларды жаулап алу үшін де айқындаушы стратегиялық мәнге ие 

деп бекітілген. Американдық үкімет агроагроазық-түліктік өнімдердің қауіпсіздігін кепілдендіре отырып, ауыл 

шаруашылықтық шикізат пен агроазық -түліктік нарықтардың ашықтылығы мен айқындылығын қамтамасыз 

етеді. АҚШ-тың агроагроазық-түліктік қауіпсіздікті қамтамасыз ету жүйесі икемді, ғылыми негізделген 

заңнамаға сүйенеді. Елдің агроагроазық-түліктік қауіпсіздігі саясатының базалық қағидалары келесідей болып 

келеді: 

- ауыл шаруашылықтық өндірісті қолдау; 
- ауылдық аймақтардың инфрақұрылымын дамыту; 

- пайдалы тамақтану және салауатты өмір салтын дәріптеу; 
- сыртқы сауданы кеңейту; 
- ауыл шаруашылықтық өнімдердің әлемдік нарықтарына барынша интеграциялану; 
- қоршаған ортаны қорғау. 

Агроагроазық-түліктік қауіпсіздікті қамтамасыз етудегі аралық тәсілді ұстану ЕО-қа мүше-елдерінің 

басым бөлігіне сипатты болып табылады. Аралық тәсілді ұстанушылар агроазық-түліктің әлемдік экспортында 

мықты позицияларды ұстануға талпынбайды. ЕО-тың заманауи аграрлық саясатының басты мақсаты − бұл одақ 

мүшелерінің ішінде агроазық -түліктік қауіпсіздікті қамтамасыз ету. Агроазық-түліктік қауіпсіздікті 

бағалаудың барлық критерийлері (агроазық-түліктік тәуелсіздік, халықтың агроазық-түлікке экономикалық 

және физикалық қолжетімділігі, агроазық-түлік тағамдарының сапасы мен қауіпсіздігі, агроазық-түліктің 

ауыспалы қорларының деңгейі) бойынша одаққа мүше елдерде оған қол жеткізілген деп санауға болады. 

Бұндағы аграрлық саясат қауіпсіздік жүйесін сапалық жетілдіруге және болашақта мүмкіндік қауіп-қатерлерді 

жоюға бағытталған [4]. 

ЕО-қа мүше-елдер агроагроазық-түліктік қауіпсіздікті қамтамасыз ету мен ауылдық жерлерді дамытудың 

тиімді әдістерін, яғни ауыл шаруашылықтық өндірістің интенсификациясы, АӨК-нің құрылымдық бөліктерін 

әртарапты қолдау, аграрлық салаға көпфункционалды сипатты беру, ауылдық жерлерде тартымды жұмыс 

орындарын қалыптастыру, аграрлық аймақтардың рекреациялық және экологиялық әлеуетін арттыру әдістерін 

әзірлеу және жүзеге асыруға ерекше көңіл бөледі. ЕО елдерінде ауыл шаруашылығы мен агроөнеркәсіптік 

кешеннің басқа салаларын қолдау және бағытты бағдарламаларды жүзеге асыру үшін жұмсалатын 

шығындардың көлемі, бүгінгі таңда, мемлекеттік бюджеттің 20%-ға жуық мөлшерін құрап отыр. 

Ауыл шаруашылығын қолдаудың жалпы шараларынан басқа, сыртқы сауданы реттеу және ішкі 

өндірушілерді қорғаудың, сонымен бірге экспортты ынталандырудың мықты жүйелері қалыптасқан. Ішкі 

өндірушілерді табиғи шарттары анағұрлым жақсырақ және едәуір ірі, тиімді ауыл шаруашылықтық 

кәсіпорындары бар агроазық-түліктік өндірушілерден (бірінше кезекте АҚШ-тың ауыл шаруашылықтық 

өндірушілерінен) қорғау үшін өтемақылық төлемдер және сыртқы саудалық шектердің жүйесі әзірленген. 

Аталған жүйелер Еуропаға импорттың көлемін шұғыл қысқартып, экспортты ынталандыруға мүмкіндік 

жасады. 

Агроагроазық-түліктік қауіпсіздікті қамтамасыз етужің қытайлық тәжірибесі өзінің болмысы тұрғысында 

ерекше болып келеді. Себебі, үкімет алдында дүние жүзі бойынша егістік жерлердің тек 10%-н, ал ауыз суының 

7%-н ғана иелене отырып, әлем халқының 22%-н азықтандыру мәселесі тұр. Тіпті агроагроазық-түліктің 

әлемдік бүкіл экспорты (ел ішінде агроагроазық-түлік өндірілмеген жағдайда) Қытай тұрғындарының 

қажеттіліктерін қанағаттандыра алмайтын еді. Дегенмен, қазіргі уақытта, елдегі халықты агроагроазық-

түлікпен қамсыздандыру деңгейі 80%-ға жетті, Қытай әлемдік ауыл шаруашылықтық өндірістің 

көшбасшыларының бірі болып табылады. Қытай ауыл шаруашылығының елдің агроагроазық-түліктік 

тәуелсіздігін қамтамасыз ету деңгейіне дейін дамыту шетелдік инвестицияларды тарту есебінен жүзеге 
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асырылуда. Соңғы 20 жыл ішінде Қытай үкіметі аграрлық секторға 20 млрд. АҚШ долларына жуық шетелдік 

инвестициялардың тартылуын қамтамасыз етті. Бүгінгі таңда аграрлық салады шетелдік инвестициялардың 

қатысуымен 10 мыңға жуық жобалар іске асырылуда [5]. 

Канаданың ауыл шаруашылығы саласы әлемдегі өнімділігі ең жоғары шаруашылықтардың бірі, сонымен 

қатар, бидай, рапс дәндерінің, жүгері, қытай бұршағының, арпа мен сүт өнімдерінің көшбасшы өндірушісі. 

Елдің аграрлық секторы үшін механизацияның, өнімділік пен мамандандырылудың жоғары деңгейі тән болып 

келеді. Канада өзінің тұрғындарының агроагроазық-түлікке деген қажеттілігін қанағаттандырып қана қоймай, 

агроагроазық-түліктік өнімдерді айтарлықтай ірі көлемдерде экспорттайды. Ол ауыл шаруашылығы өнімдері 

мен агроагроазық-түліктің таза экспортері болып табылады және бидай, жем-шөп дәндерінің, өсімдік майының 

дәндерінің, шошқа еті мен сиыр етінің көшбасшы экспортерлерінің бірі. 

Елдегі агроагроазық-түліктік саясат федералды және жергілікті әкімшілік- аумақтық бірліктердің 

үкіметтерімен бірлесе отырып қалыптасады. Олармен аграрлық шикізатты шығарудың шекті көлемдерін бекіту 

және өндірушілерді субсидиялау ауыл шаруашылығы саласын бағаның ауытқауынан, ал азық- түліктің ішкі 

нарығын импорттық тауарлардың артықшылығынан қорғауды қамтамасыз етеді. Агроагроазық-түліктік 

қауіпсіздік саласындағы Канаданың федералды саясаты келесілерді ұйғарады: 

‒ жеке кәсіпкерлерге меншік құқығында жерді ұсыну, капитал мен өндірістің негізгі құралдарының 
жеке және кооперативті меншік иелеріне ауыл шаруашылықтық қызметтің жолдарын, түрлерін және тәсілдерін 

таңдауда еркіндік мүмкіндігін беру; 

‒ ауыл шаруашылықтық шикізаттың негізгі түрлерін (бидай, сүт, құс шаруашылығының өнімі) сату 
саласында мемлекеттік реттеу; 

‒ басқа да өнімдердің (ет, картоп, жеміс-жидектер және т.б.) өндірушілеріне көтерме сауда құқығын 

ұсыну. 

Беларусь Республикасында агроагроазық-түліктің физикалық және экономикалық қолжетімділігінің оң 

динамикасы қалыптасқан және ұзақ жылдар бойы сақталып отыр. Өнім өндірісі бойынша ұлттық агроагроазық-

түліктік қауіпсіздік деңгейі оңтайлы деп бағаланады. Ол ел ішіндегі ресурстар есебінен 80%-дан артық көлемде 

қамтамасыз етілген. Жан басына шаққанда ауыл шаруашылықтық өнімнің негізгі түрлерінің (бидайдан басқа, 

негізіне ет және сүт өнімдерінің) өндірісі бойынша Бералусь мемлекеті ТМД елдерінің арасында көшбасшылар 

қатарында, ал сүт өндірісі бойынша көрсеткіштері аграрлық дамыған елдердің көрсеткіштерінен есе артық 

болып келеді. Көптеген агроагроазық-түліктік позициялар бойынша Беларусь өзін-өзі қамтамасыз етеді, 

олардық тұтынатын өнімдерінің 50%-дан астамы ел ішінде өндірілген. Бұл ретте елдің бір тұрғынына шаққанда 

ет өнімдерін тұтыну бойынша мемлекет ТМД елдері арасында бірінші орында, ал сүт өнімдерін тұтыну 

бойынша екінші орында. Республика елдің өңдеуші кәсіпорындары өндіретін өнімнің тек 60%-н ғана тұтынады. 

Бұл беларусьтік өнімдердің экспортын ұлғайтуға мүмкіндік жасайды. Қазіргі уақытта шетелдерде республикада 

өндірілетін сүт өнімдерінің 49%-ы және ет өнімдерінің 30%-ы өткізіледі. Өз кезегінде, критикалық импорт 

тобына елде өндірілмейтін шай, кофе, күріш, күнбағыс майы, теңіз өнімдері, цитрус тектестер мен жеміс- 

жидектер жатады. 

Ресей айтарлықтай аграрлық әлеуетке (әлем қайтақалпына келетін құнарлы жерлерінің 20%-на, тұщы 

судың 20%-на) ие болғанына және атқарылып жатқан шараларға қарамастан, елдегі ауыл шаруашылықтық 

әлеует толық пайдаланылады және агроазық-түліктік қауіпсіздік толығымен қамтамасыз етілген деп айтуға 

болмайды. Ғалымдардың есептеуінше Ресейдегі агроазық-түліктік қауіпсіздіктің жалпы деңгейі 89%-ды 

құрайды. Бидай, күнбағыс майы және қант өндірісі бойынша елдегі агроазық-түліктік тәуелсіздіктің шектік 

көрсеткіштері толығымен қамтамасыз етілген. Ал, бидай және күнбағыс майымен тек ел тұрғындары ғана емес, 

сонымен қатар, басқа елдердің 50 млн-ға жуық тұрғындары қамсыздандырылған. Дегенмен, басқа өнім түрлері 

жағдай айтарлықтай жақсы емес, мысалы сүт өнімдері бойынша агроазық-түліктік тәуелсіздік деңгейі 80%-ды, 

ет бойынша 75,9% құрайды (бұл көрсеткіштер елде қабылданған агроазық-түліктік доктринада бекітілген 

деңгейлерден 10%-ға кем). Өз кезегінде, ет өнімдерінің жеке түрлері, яғни сиыр еті бойынша агроазық-түліктік 

қауіпсіздіктің нақты деңгейі шекті көрсеткіштен екі есе кем немесе 37%-ды ғана құрайды [6]. 

Елдің агроазық-түліктік қауіпсіздігін қамтамасыз ету және агроөнеркәсіптік сектордың тиімділігін 

арттыру үшін "Ресей Федерациясының агроазық-түліктік қауіпсіздігінің доктринасы" 2010 жылдан бері жүзеге 

асырылуда, азық- түліктік өнімдердің техникалық регламенттері ("Сүт және сүт өнімдеріне", "Май өнімдеріне" 

және "Жемістер мен көкөністерден алынатын шырын өнімдеріне техникалық регламент") қабылданған. 

Сонымен қатар, елдің тамақ өнеркәсібінде қауіпті өнімдердің пайдаланылуын минималдауға мүмкіндік беретін 

"Агроазық-түліктің сапасы мен қауіпсіздігін басқару жүйесі"; агроазық-түлік өнімдерінде денсаулық үшін 

зиянды заттардың (радионуклидтардың, ауыр металл, нитраттар, генетикалық модификацияланған ағзалардың, 

бояғыш қоспалардың) баршылығын уақытында анықтайтын, өнімнің тексерілуі мен одан кейінгі маркалануын 

ұйғаратын " Агроазық-түлік өнімдерін сертификаттау жүйесі" қолданылады. 

Агроазық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз етудің шетелдік тәжірибесін зерттеу және жалпылау келесіні 

көрсетті: 

1.Дамыған мемлекеттерде агроазық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз етудің келесі стратегиялары 

қалыптасты – өзін-өзі қамтамасыз етуге негізделген экспортқа және импортқа бағытталған саясат. 

2.Дамыған мемлекеттердің агроазық-түлік қауіпсіздігі негізінен алғанда ауыл шаруашылығы тауар 

өндірушілеріне төленетін субсидиялар, жеңілдікпен несиелеу жүйесі, баға құралының көмегімен өндірушілерді 



672 

ынталандыру, ауыл шаруашылығы өндірістік инфрақұрылымының құрылысы, ауыл шаруашылығы экспорты 

мен агроазық-түлікті жеткізуді субсидиялау, ғылымның жетістіктерін ауыл шаруашылығына енгізу арқылы 

протекционистік сипатқа негізделген. 

3.Агроазық-түлік қауіпсіздігіне жету үшін дамыған мемлекеттер дамушы мемлекеттерге елеулі көмек 

көрсетеді. Осы көмектің салдары бір жағынан оң әсерлі – ақша құралдарының, несиелердің бөлінуі, 

гуманитарлық көмек көрсету, екінші жағынан теріс әсерлі – агроазық-түлік жеткізіліміне дамымаған 

мемлекеттердің тәуелділігі күшейеді. 

Мемлекеттің, соның ішінде оның аймақтарының агроазық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету 

мақсатында, тамақ өнімдерімен өзіндік қамтамасыз етудің жоғары деңгейіне қол жеткізу АӨК-нен 

кәсіпкерліктің белсенділігін арттыру, ғылыми-техникалық прогресстің жетістіктері мен шаруашылықты және 

өндірісті басқарудың тиімді формаларын енгізу, шаруашылықтың тоқтап тұруын болдырмау, тағы басқалары 

арқылы өндіріс тиімділігін көтеруді талап етеді. 

Осы міндеттің жүзеге асырылуында маңызды роль АӨК-нің қазіргі жағдайын талдауға беріледі. 

Зерттеудің осы кезеңі қалыптасқан жағдайларға және АӨК дамуының үрдістеріне баға беруге, халықты тамақ 

өнімдерімен қанағаттандыру үшін оның негізгі салаларының арасындағы қарама- қайшылықты анықтауға, 

дағдарыстан шығу жолдарын табуға мүмкіндік береді. 
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ИННОВАЦИЯЛЫҚ ИНФРАҚҰРЛЫМДЫ ДАМЫТУДАҒЫ УНИВЕРСИТТЕР ЖҮЙЕСІНІҢ 

ҚАТЫСУЫН ТАЛДАУ 

 

Жалпы инновациялық инфрақұрылымды дамыту бұл мемлекеттік деңгейде басымдылығы жоғары міндет 

болып табылады. Қазақстан Республикасы аумағында инновациялық инфрақұрылымның элементтері мен 

олардың қалыптасып, дамуына ҚР Инвестиция және даму жөніндегі министрлігіне қарасты «Технологиялық 

даму жөніндегі ұлттық агенттік» жауапты болып табылады. Бүгінгі күні ТДЖҰА мен Қазақстанның әр өңірінде 

9 технологиялық парк, 4 салалық конструкторлық бюро, технологиялар трансфертінің 2 халықаралық 

орталығы, 15 коммерцияландыру кеңсесі, 4 коммерцияландыру орталығы құрылды және жұмыс істейді. Бұл 

өңірлік технологиялық парктер, меншік құқығында немесе басқа да заңды негіздерде индустриалды-

инновациялық қызметті іске асыру үшін жағымды жағдайлар жасалатын бір-ыңғай материалдық-техникалық 

кешені бар аумаққа ие заңды тұлға. Ұлттық агенттіктің мәліметтерінде аталған технопарктердің 8-і тұрақты 

жұмыс істейді (11-ші кесте). 

Кесте 11 – Технопарктердің өңірлер бойынша орналасу кестесі 

Технопарк атауы Орналасқан орны Құрылған күні 

«Алгоритм» технопаркі» ЖШС Орал қ. 14.07.2004 ж. 

«Сары-Арқа» технопаркі» ЖШС Қарағанды қ. 14.05.2004 ж. 

«Қ.И. Сатпаев атындағы ҚазҒТУ технопаркі» АҚ Алматы қ. 9.09.2004 ж. 

«Алматы аймақтық технопаркі» ЖШС Алматы қ. 20.04.2005 ж. 

«Астана қ. аймақтық технопаркі» ЖШС Астана қ. 19.09.2007 ж. 

«Оңтүстік Қазақстан облысындағы аймақтық технопарк» ЖШС Шымкент қ. 15.08.2008 ж. 

«Алтай» Шығыс Қазақстан аймақтық технопаркі» ЖШС Өскемен қ. 31.10.2008 ж. 

«Қызылжар» Солтүстік Қазақстан аймақтық технопаркі» ЖШС 
Петропавловск қ. 

(таратылу үстінде) 

20.01.2009 ж.  

 

«Алатау технопаркі» ЖШС Алматы қ. 12.09.2012 ж. 

https://data.oecd.org/agrpolicy/agricultural-support.htm
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2012 жылғы ұлттық агенттік деректерінде технопарктар келесі шараларды өткізген.  

- технологиялық бизнес-инкубациялау қызметтерін көрсету ережелерін түсіндіру бойынша;  

- технологиялық бизнес-инкубациялау қызметтерін көрсету аясында 20 жоба іске асыру үшін іріктеп 

алынды; 

-ӨТП қатысушыларының жалпы жиналысының 20 отырысы өткізілді, оларда басқару шешімдерін 

қабылдау мәселелері қарастырылды;  

- 2012 жылға арналған қызметтердің шұғыл жоспарлары, әр ӨТП даму бағдарламаларының жобалары 

әзірленді және бекітілді;  

-ӨТП дамуының әзірленген тәсілдерін есепке ала отырып, олардың типтік жарғылары бекітілді;  

- индустриалды-инновациялық қызметті мемлекеттік қолдаудың басқа да құралдарын іске асыру, соның 

ішінде инноваторлардың инновациялық гранттар алу, инноваторлар үшін инвесторлар іздеу бойынша 

жұмыстар жүргізілді. 

- тұрақты негізде индустриалды-инновациялық қызметке мемлекеттік қолдау көрсету шараларын, 

инновациялық инфрақұрылым объекттерінің қызметтерін, PR-шараларды (семинарлар өткізу, технопарк сайтын 

қолдау, өңірлердің инновациялық дамуы тақырыбындағы шараларға қатысу) көрсету мәселелері бойынша 

индустриалды-инновациялық қызмет субъекттеріне және жергілікті атқарушы органдарға кеңес беру 

жүргізілді;  

- қызметтерін дамыту аясында технопарктер инновациялық белсенділікке, өңірлік инновациялық 

жүйелердің параметрлеріне, индустриалды-инновациялық қызмет субъекттерінің инновациялық өнімге деген 

қажеттіліктеріне мониторинг жүргізу, индустриалды-инновациялық қызмет субъекттерінің технопарктардың 

қызметіне деген қажеттілігіне талдау жүргізу бойынша жұмыстар жасалды. 

Жалпы ТДЖҰА қарасты республика бойынша технопарктерден 2011 – 2012 жылдардағы келіп түскен 

өтініштер бойынша «Сары-Арқа»технопаркі 21 жобаны қараған (12 кесте). 

 

Кесте 12 – 2011- 2012 жж. Республика бойынша технопарктерге келіп түскен өтінімдер көлемі 

Технологиялық парктер 

2011 жыл 2012 жыл 
Аяқталған 

жобалар  

саны 
Өтіні

штер 

Мақұлд

анғаны 

Сомасы 

мың тг.  

Өтіні

штер 

Мақұлда

нғаны 

Сомасы 

мың тг.  

«Қ.И. Сәтпаев атындағы ҚазҰТУ 

Технопарк» АҚ 
21  3  20 663  26  4  63 046  10  

«Алматы Өңірлік технопаркі» ЖШС 26  8  52 673  8  -  -  12 

«Шығыс Қазақстан Өңірлік 

технопаркі «Алтай» ЖШС 
35  5  28 911  2  1  7 981  4 

«Өңірлік технопарк  

Астаны қ.» ЖШС 
35  14  84 299  45  13  150 822  15 

«ОҚО Өңірлік технопаркі»  54  5  27 900  19  1  7 899  4 

«Технопарк «Алгоритм»  6  2  11 600  7  -  -  3 

«Технопарк «Сары-Арқа»  32  3  19 353  21  -  -  3  

«Alatau IT City management»  -  -  -  25  1  11 318  -  

Барлығы  209  40  245 399  153  20  241 067  51  

Ескерту – Дереккөз [81] негізінде құрастырылған 

 

Өңірлік инновациялық жүйені дамытуда инновациялық инфрақұрылымның элементі технопарктің 

маңызы зор. 2010-2014 жылдарға арналған ҮИИДМБ технопарктер жетекші орын беріліп, «технопарктер 

бизнес, білім және ғылым арасында байланыстырушы буын» бола отырып, экономиканың инновациялық 

бағытта дамуында әсерін тигізетіні көрсетілген [85]. 

Облыс бойынша инновациялық қызметті жүзеге асырумен «Сары-Арқа технопаркі» ЖШС және 

«Сарыарқа «ӘКК «ҰК» АҚ айналысады. 

«Сары-Арқа технопаркі» ЖШС-нің міндеті – шағын инновациялық компаниялардың дамуына ат салысу, 

ірі өндірістік кәсіпорындарының қалыптасқан өндірісін модернизациялауға бағытталған ғылыми зерттеулердің 

нәтижелерін коммерцияландыруды жүзеге асыру, жоғары құндылығы бар жаңа өндірісті құрады. 

Инновациялық жобаларды қарастыру мен дамудың негізгі бағыттарын анықтау үшін Қарағанды 

облысының Әкімінің төрағалығымен өңірдегі инновациялық кластерлерді дамытуға қатысты «Ғылыми – 

техникалық кеңес» құрылды. Бұл кеңеске ғалымдар, ЖОО-ның, Ғылыми – зерттеу институттарының, аймақтық 

даму институттарының, салалық басқарманың және кәсіпкерлер ассоцияциясының өкілдері қатысады.  
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Кеңес қызметінің мақсаты – өңірдің дамуының жаңа бағдарын және Қарағанды облысындағы базалық 

өнеркәсіп салаларында инновациялық кластерлерін қалыптастыру. ҒТК жұмыстарына жауапты және 

құжаттарды дайындаумен айналысатын «Сары – Арқа технопаркі» ЖШС. 

ҒТК мәжілісінде Қарағанды облысында базалық өнеркәсіп салаларында инновациялық кластерлерді 

дамытуға бағытталған негізгі ғылыми - техникалық бағыттар ретінде келесілер таңдалып, бекітілген: 

1 Көмір өндірісі, оның ішінде, көмірді байыту және жоғары сапалы энергетикалық көмірлі концентрат 

өндірісі, көмірді селективті өртеу технологиясы, газ метанды өндірістік алу және қайта өңдеу; 

2 Қара металлургия құрамында, құймаладың жаңа  түрлерін өндіру мен металлургия өндірісін қайта 

өңдеуді көбейту; 

3 Техногенді минералды қалыптасулар мен құрамында металы бар кен орындарын байыту және синерго 

– белсенді үгітумен байланысты түсті металлургия; 

4 Химиялық өндіріс, оның ішінде, жұқа органикалық синтез бен полимерлердің  химиясы, өндірістік 

химия, фармация; 

5 Машинақұрастыру нақтылай кетсек келесі салаларында: таулы – шахталар мен байыту құралдарының 

жаңа түрлерін құру, сандық технологиялар мен жоғары токтық құюды дамыту және жоғары деңгейдегі 

қаттылық пен ыстыққа төзімді материалдарды құру; 

6 Құрылыс материалдарының өндірісі оның ішінде, металлургиялық техногендік қалдықтардан құрғақ 

қоспаларды алу және оларды азаматтық және жол құрылысында қолдану; 

7 Ауылшаруашылығында: астықты қанықты өңдеу және өнім алу, барлық ауылшаруашылық жануарлар 

мен балықтарға жем мен жемдік қоспаларды дайындау; 

8 Энергияның альтернативті қайнар көздерін дамытумен байланысты энергетика саласында. 

«Сарыарқа «ӘКК «ҰК» АҚ-мен бірге өңірлік инновациялық қор құру жұмыстары жүзеге асуда. 2014 

жылы инновациялық жобаларды қаржыландыру көзделіп отыр. 

Инновациялық инфрақұрылым қызметінің тиімділігі өңірдегі ғылыми ортаның нақты жағдайымен 

тікелей байланысты екендігін ескере отырып, оған арнайы зерттеу жұмыстары жүргізілді (13-кесте). Зерттеу 

нәтижелері көрсеткеніндей, ғылыми зерттеулер мен әзірлемелерге жұмсалған шығындар көлемі жыл санап 

ұлғайғанымен, ЖӨӨ шаққандағы үлестік көлемі соңғы екі жыл шамалы ілгерлеушілік көрсетіп отыр. Ол ЖӨӨ 

қарқынды жоғарылауымен емес, ғылымға жұмсалатын шығындардың 2010 жылмен салыстырғанда 2012 жылы 

3 есеге дейін өсуімен байланысты. 

Сондай-ақ, ғылыми зерттеулермен және әзірлемелермен айналысатын ұйымдарға тиесілі қаражат 

көлемінің 2012 жылы 2011 жылға қарағанда анағұрлым жоғарлап, 70,7% артқанын аңғарамыз. Мұның өзі 

аталған ұйымдардың ғылыми белсенділігіне серпін беріп отырғанын білдіреді. 

 

Кесте 13– Қарағанды облысындағы ғылымның қазіргі жағдайы 

№ Көрсеткіштер Жылдар 

2010 2011 2012 

1 
Жалпы өңірлік өнім, млн. теңге 1872,8 2397,9 2458,9 

2 Ғылыми зерттеулер мен әзірлемелерге жұмсалған шығындар, млн. 

теңге 
939,4 1528,4 2947,0 

 - ЖӨӨ шаққанда пайызбен, % 0,05 0,06 0,12 

3 Ғылыми зерттеулер мен әзірлемелерді орындаған ұйымдар саны, 

бірлік 
28 29 26 

4 ҒЗӘ-мен айналысатын персонал саны, адам 

 - ғылым докторлары 

 - ғылым кандидаттары 

875 794 1189 

101 106 88 

232 198 290 

5 ҒЗӘ-мен айналысатын ұйымдардың негізгі қаражаттары, млн. теңге 423,4 462,7 789,7 

Ескерту – Дереккөз [83] негізінде автормен құрастырылған 

 

Қарағанды облысындағы ғылыми-техникалық дамуға жүргізілген талдау өңірдің инновация саласындағы 

белсенділігі біртіндеп кеміп, 2012 жылғы мәлімет бойынша тек 3,8% құрағанын көрсетті (14-кесте). Алайда 

статистикалық мәліметтер көрсетіп отырғандай инновациясы бар кәсіпорындар саны жыл сайын өсім көрсетіп, 

2012 жылы 78-ді құраған. 
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ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ХАЛЫҚТЫ ӘЛЕУМЕТТІК ҚОРҒАУ МӘСЕЛЕЛЕРІ 

 

Қазақстан Республикасының мемлекеттік егемендігінің қалыптасуы мен заңшығарушылық-құқықтық 

базаның құрылу жағдайында мемлекет қызметінің ең маңызды бір бағыты оның әлеуметтік саясаты болып 

табылады. Соның ішінде жалпы еңбекке жарамсыз азаматтардың және нақты мүгедектердің әлеуметтік 

қорғауына байланысты сұрақтар жетекші орын алады. Әлеуметтік-қамтамасыз етушілік қатынастардың, өмір 

сүру деңгейінің жоғарлау немесе төмендеуінің реттеушісі құқық болып табылады. Ол мүгедектің мәселелерінің 

шешілуіне кедергі келтіретін немесе көмектесетін мән-жайларды анықтайды. 

Мүгедектердің әлеуметтік-құқықтық реабилитациясына байланысты мәселе көпжақты және тек бірқатар 

министрліктер мен ведомствалардың ғана емес, сондай-ақ мүгедектіктің алдын алу, әлеуметтік интеграция, 

мүмкіндіктер теңдігі, адам құқықтарының жүзеге асырылуы сияқты сұрақтарды шешуге бағытталған 

мемлекетаралық, үкіметтік емес халықаралық ұйымдардың қызметінің күрделі саласы болып табылады. 

Сондықтан мүгедектерге қатысты жүргізіліп отырған мемлекеттің саясаты оның өркениетінің көрсеткіші, өмір 

сүру деңгейінің өлшеуіші, қоғам гуманизациясының сапалық белгісі, мемлекет саясатының іргелі негізі болып 

табылады. 

2015 жылғы 1 қаңтардағы жағдайы бойынша Қазақстан Республикасындағы барлық санаттағы 

мүгедектердің саны 637,2 мың адам немесе халықтың  жалпы санынан 3,7%  құрады (кесте 1). 

 

Кесте 1 – Қазақстан Республикасындағы мүгедектер санының динамикасы 

Көрсеткіштер 2013 2014 2015 

Халық саны (мың.адам) 16 276 16 889 17 235 

Мүгедектер саны (адам) 626 740 627 163 637 217 

Халықтың жалпы санынан мүгедектердің үлесі (%) 3,9 3,7 3,7 

Ескерту – Қазақстан Республикасы ҰЭМ статистика Комитетінің мәліметтері незінде автормен жасалған 

 

2015 жылдың жағдайы бойынша Қазақстан Республикасында 637 217 мүгедек тұрып жатыр, олардың 

75712 мүгедек-балалар. Сонымен қатар мүміндігі шектеулі адамдардың алтыдан бірі 18% немесе 112292 адам 

Оңтүстік Қазақстан облысының, 11% немесе 69968 мүгедек Алматы облысының, 10% немесе 63102 адам 

Қарағанды облысының тұрғындары арасынан халықтың жалпы саны ара-қатынасынан мүгедектер үлесінің 

жоғарғы екендігі байқалады (кесте 2). 

 

Кесте 2 – Өңірлер бөлінісінде тіркелген мүгедектер саны 

адам 

№ 

р/н 
Облыстар атауы 

2013 жыл 2014 жыл 2015 жыл 

барлығы 

соның ішінде 

18 жасқа 

дейінгі балалар 

барлығы 

соның ішінде 

18 жасқа 

дейінгі балалар 

барлығы 

соның ішінде 

18 жасқа 

дейінгі балалар 

1 Қазақстан Республикасы 626740 69111 627163 72574 637217 75712 

2 Ақмола 28470 2463 28003 2506 28221 2585 

3 Ақтөбе 22181 2616 22256 2748 22909 2908 

4 Алматы 71144 8022 70282 8269 69968 8396 

5 Атырау 18301 2570 18888 2743 19438 2846 

6 Шығыс Қазақстан 58165 4504 57124 4639 57073 4760 

7 Жамбыл 39622 4728 40365 5036 41377 5330 

8 Батыс Қазақстан 25408 2542 24753 2597 24201 2545 

9 Қарағанды 63385 4771 62239 4834 63102 4884 

10 Қызылорда 27117 3927 27304 4144 27999 4444 

11 Қостанай 27022 2316 26907 2411 27399 2478 

12 Маңғыстау 18512 3086 19661 3372 20703 3626 

13 Павлодар 29591 2736 28410 2717 28292 2660 

14 Солтүстік Қазақстан 29402 2074 28747 2074 28542 2103 

15 Оңтүстік Қазақстан 106244 15507 108547 16376 112292 17286 

16 Алматы қ. 43510 4383 44196 4842 45436 5237 

17 Астана қ. 18666 2866 19481 3266 20265 3624 

Ескерту – Қазақстан Республикасы ҰЭМ статистика Комитетінің мәліметтері незінде автормен жасалған 
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Кесте 2 - ден көріп отырғанымыздай, 2013 жылға қарағанда 2015 жылы мүгедектер саны Қазақстан 

Республикасы бойынша 101,6%-ға немесе 2%-ға артқанын көреміз. Ал 18 жасқа дейінгі мүгедек балалар саны 

2015 жылғы мәліметтерді 2013 жылмен салыстырғанда 10% ға артқанын көріп отырмыз. 

2013 жылғы ересек мүгедектердің санын облыстар бойынша 2015 жылмен салыстыратын болсақ, онда 

тек Павлодар, Қарағанды, Батыс Қазақстан, Шығыс Қазақстан және Алматы облыстарында мүгедектер 

санының төмендегенін байқаймыз. Қазақстан Республикасының барлық қалған облыстарында мүгедектер 

санының артуы көзге түседі. 

Оның ішіндегі жастардың мүгедектік санына келетін болсақ, тек Павлодар облысында ғана аталмыш 

көрсеткішті 2013 жылмен салыстырғанда 3%-ға төмендегенін көруге болады. Қазақстан Республикасының 

барлық қалған облыстарында жастардың мүгедектер санының артуы көзге түседі. 

Мүгедектер саны төмен облыстарға Атырау 19438 адам, Маңғыстау 20703 адам және Астана қ. 3624 адам 

жатады. Бұл жерде Қазақстан Республикасы өңірлерінде халықтың орналасу тығыздығының біртекті еместігін 

ескерген жөн (Кесте 3).  

 

Кесте 3 – Қазақстан Республикасының өңірлері бойынша халық  және мүгедектер саны  

 2013 2014 2015 

Халық саны, 

мың адам 

Мүгедектер 

саны, адам 

Халық саны 

адам 

Мүгедектер 

саны, адам 

Халық саны 

адам 

Мүгедектер 

саны, адам 

Қазақстан Республикасы 16909776 626740 17160774 627163 17417673 637217 

Ақмола 732719 28470 735566 28003 736605 28221 

Ақтөбе 795 817 22181 808 932 22256 822 522 22909 

Алматы 1 946 718 71144 1 984 518 70282 1 922 107 69968 

Атырау 555 217 18301 567 861 18888 581 473 19438 

Батыс Қазақстан 617 640 58165 623 977 57124 629 951 57073 

Жамбыл 1 069 874 39622 1 084 482 40365 1 098 740 41377 

Қарағанды 1 362 743 25408 1 369 667 24753 1 378 298 24201 

Қостанай 879 941 63385 880 776 62239 881 456 63102 

Қызылорда 726 711 27117 739 776 27304 753 148 27999 

Маңғыстау 567 754 27022 587 419 26907 606 892 27399 

Оңтүстік Қазақстан 2 678 889 18512 2 733 279 19661 2 788 404 20703 

Павлодар 749 019 29591 752 793 28410 755 778 28292 

Солтүстік Қазақстан 579 488 29402 575 766 28747 571 759 28542 

Шығыс Қазақстан 1 393 619 106244 1 394 018 108547 1 395 324 112292 

Астана қ. 778 198 43510 814 435 44196 852 882 45436 

Алматы қ. 1 475 429 18666 1 507 509 19481 1 642 334 20265 

Ескерту – Қазақстан Республикасы ҰЭМ статистика Комитетінің мәліметтері незінде автормен жасалған 

 

Мәселен Оңтүстік Қазақстан облысында жалпы халықтың 2015 жылғы саны бойынша 16% орналасқан. 

Сәйкесінше мүгедек адамдардың алтыдан бірі 18% немесе 112292 адам Оңтүстік Қазақстан облысында 

орналасқан. Ал Атырау облысында республика халқының 3% орналасқан, сәйкесінше мүгедектер саны да 

республика бойынша салыстырмалы түрде төмен. 

Енді Қазақстан Республикасының қарттар және мүгедектерге (үлкендерге) арналған интернат-үйлер 

санына тоқталайық (кесте 4). 

 

Кесте 4 – Қарттар және мүгедектерге (үлкендерге) арналған интернат-үйлер саны мен онда тұратындар 

саны  

 2013 2014 2015  

интернат-

үйлер саны 

тұратындар 

саны адам 

интернат-

үйлер саны 

тұратындар 

саны адам 

интернат-

үйлер саны 

тұратындар 

саны адам 

Қазақстан Республикасы 67 12404 84 12043 87 12075 

Ақмола 7 934 7 926 7 447 

Ақтөбе 2 598 2 607 2 609 

Алматы 2 276 6 275 6 279 

Атырау 1 108 3 104 3 107 

Шығыс Қазақстан 11 2411 11 2378 11 2436 

Жамбыл 3 758 4 442 4 448 

Батыс Қазақстан 6 996 6 999 7 1022 

Қарағанды 10 1896 11 1919 12 1939 

Қостанай 10 1151 10 1195 10 1423 

Қызылорда 1 167 3 166 3 174 

Маңғыстау 1 141 1 120 1 121 
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Павлодар 4 562 5 557 6 568 

Солтүстік Қазақстан 3 782 5 781 5 787 

Оңтүстік Қазақстан 2 438 5 420 5 423 

Астана қаласы 1 256 2 290 2 309 

Алматы қаласы 3 930 3 861 3 983 

Ескерту – Қазақстан Республикасы ҰЭМ статистика Комитетінің мәліметтері незінде автормен жасалған 
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